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 I المقدمة
 

 
تؤثر التقمبات الحاصمة في اسعار النفط سواء بصورة مباشرة عمى االيرادات النفطية 
ومن ثم عمى االيرادات العامة ، او بصورة غير مباشرة عمى الصادرات او االستيرادات في 

مما يؤثر عمى الميزان التجاري بالفائض او العجز ، ومن ثم تشكل تمك الدول الريعية ، 
التقمبات تحديا وقمقا لمسياسة االقتصادية في تمك البمدان الريعية التي يتوقف ازدىارىا ونموىا 
ورخاؤىا عمى استدامة انتاج النفط الخام وترشيد استخدام الثروة النفطية من اجل ايجاد مصدر 

 مثروة لتصحيح الخمل الحاصل في الييكل االقتصادي لتمك الدول الريعية .دخل كبير وسريع ل

و تتسم السوق النفطية بعدم االستقرار وكثرة التقمبات التي تحدث فييا ، وذلك بسبب 
مجموعة من العوامل االقتصادية وغير االقتصادية ،اذ  تؤثر تقمبات اسعار النفط العالمية عمى 

، الشق االول )حكومي( اذ تعتمد التجارة االستيرادية السمعية االقتصاد الوطني في شقين 
والخدمية لمحكومة عمى تخصيصات الموازنة لموزارات والقطاعات المعنية باالستيراد الحكومي ، 
فاالستيراد الحكومي يتناسب تناسبا طرديا مع التخصيصات لكل وزارة ، وان النسبة االكبر من 

ة العائدات النفطية وان تمك العائدات تتأثر أقياميا بتقمبات أسعار ايرادات الموازنة تتعمق بقيم
النفط العالمية والشق الثاني ، ان تمويل تجارة القطاع الخاص الخارجية وسد احتياجات العممة 
االجنبية تأتي باألساس من نافذة العممة االجنبية في العراق مثال ، اذ ان النافذة المذكورة تتغذى 

البنك المركزي من النقد والعممة االجنبية ، وان تراكم ذلك االحتياطي االجنبي  من احتياطيات
يأتي عن طريق مبادلة ايرادات الحكومة بالعممة الصعبة المتأتية بالنسبة االكبر من ايرادات 
النفط وتحويميا الى الدينار العراقي الذي يصدره البنك المركزي بالمقابل لمصمحة الحكومة 

وان تطور اسموب الموازنة العامة المتبع حاليا في العراق الى اسموب الموازنة  العراقية  ،
التعاقدية( عمى سبيل المثال ال الحصر فان ذلك من شانو ان يؤدي الى استغالل  –)الصفرية 

عوائد قطاع النفط في تعزيز تنوع االقتصاد العراقي ، وبالتالي رفع نسبة مساىمة القطاعات 
الناتج المحمي االجمالي  الذي من شانو ان يعزز مكانة االقتصاد العراقي في غير النفطية في 

 . مصاف الدول المتقدمة ذات االقتصاد المتنوع



II المقدمة 

 

من خالل انعكاسات تغيرات اسعار النفط عمى الموازنة العامة لذلك تأتي االهمية 
بشكل كبير ، اذ ان  والميزان التجاري في العراق والتي يعتمد اقتصاده عمى االيرادات النفطية

تمويل الموازنة العامة يتم من خالل االعتماد عمى االيرادات المتأتية بشكل كبير من عممية 
تصدير النفط فضال عن ان الميزان التجاري والسيما جانب الصادرات يكون مرتبط بتغيرات 

النفط العالمية اسعار النفط في االسواق العالمية  اذ انو يحقق فائضا فيما لو ارتفعت اسعار 
وازدادت الصادرات النفطية ، ويحقق عجزا فيما لو انخفضت االسعار وقمت الصادرات النفطية 

 ، مما يسبب حالة من االنكشاف االقتصادي والتبعية الى الخارج .

وىذا ما يقود الى اشكالية )مشكمة( في االقتصادات المنتجة لمنفط والسيما العراق ، اذ 
اقتصادي في مصادر ايرادات الموازنة العامة و جانب الصادرات الكمية ان عدم وجود تنوع 

واعتمادىما عمى عوائد القطاع النفطي ، ادى الى تعميق االختالالت  الييكمية في االقتصادي 
العراقي ، و عزز من تبعية االقتصاد الوطني لممتغيرات الخارجية ، واصبح االقتصاد العراقي 

ال قطاعات انتاجية وال انشطة خدمية باستطاعتيا ان توفر  تحت رحمة اسعار النفط ،
االيرادات الالزمة لتغطية حجم االنفاق العام ، فضال عن الفساد )المالي واالداري( الذي توغل 
في اغمب الدوائر والوزارات الحكومية ، بالتالي يستمزم ذلك وجود وقفة ضرورية إلعادة 

وتفعيل دور  –ل من خالل استغالل العوائد النفطية القطاعات غير النفطية الى جادة العم
في اعادة بناء االقتصاد الوطني كما ىو الحال لدى بعض الدول المنضوية  –القطاع الخاص 

 تحت منظمة اوبك .

ان التغيرات المستمرة في اسعار النفط العالمية ليا تأثير كبير  تنطمق الفرضية من  
ن التجاري في العراق والدول المختارة ، لكن بنسب متفاوتة ، اذ عمى واقع الموازنة العامة والميزا

ان ىذه النسب المتفاوتة تعتمد عمى كيفية ادارة العوائد النفطية وتفعيل البرامج والخطط ذات 
الجدوى االقتصادية لمنيوض وتطوير القطاعات االخرى في البالد ، بما يحقق االىداف التالية 

 -: و ىي  –الدراسة من تحقيقيا وىي االىداف التي تسعى  –

تحميل اثر تغيرات اسعار النفط عمى الموازنة العامة والميزان التجاري في العراق وامكانية  -1
 االستفادة من تجارب الدول المختارة .



 III المقدمة
 

تحميل الموازنة العامة والميزان التجاري لبعض الدول المختارة التي يعتمد اقتصادىا عمى  -2
يان تطور اقتصاداتيا ومحاولة التحول من الريعية الى التنويع عوائد القطاع النفطي وب

 االقتصادي في البالد .
النيوض بواقع القطاعات واالنشطة االقتصادية غير النفطية من خالل ايجاد ادارة تتمتع  -3

بالرشادة والعقالنية بعيدا عن العوامل السياسية واالنتفاعات الحزبية ، ليكون عمميا عمى 
 ط والبعيد في تحقيق تغيير جذري في االقتصاد الوطني .المدى المتوس

 واهلل ولي التوفيق
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 1 القسم االول: االطار المفاهيمي السعار النفط والموازنة العامة وميزان التجارة الخارجية
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 3 القسم االول: االطار المفاهيمي السعار النفط والموازنة العامة وميزان التجارة الخارجية
 

 تمهيد :

يعد النفط الخام السمعة االىم في سوق الطاقة العالمي ، لما ليا من اىمية اقتصادية 
في تحديد معدالت النمو االقتصادي لدول العالم كافة )المنتجة والمستيمكة( لو ، فالنفط يشكل 

الدخل القومي بالنسبة لمدول عصب حياة الماكنة الصناعية ، بجانب انو يشكل نسبة كبيرة من 
المنتجة والمصدرة لو ، اذ انو يشكل النسبة االعظم من جانب رفد الموازنة العامة في تمك 
الدول ، ونحو اكثر من النصف لمناتج المحمي االجمالي ، ويعد النفط الخام من السمع الرئيسية 

 في اجمالي السمع المصدرة لبمدان منظمة اوبك .

، اذ يتناول احداث تأثير اسعار  الكتابالول الجانب النظري من ا القسميستعرض و 
 ادناه : الفصولمن خالل  لموازنة العامة والميزان التجاريالنفط العالمية عمى ا

 : مفاىيم اسعار النفط الخام والعوامل المؤثرة فيو  االول الفصل

 : الموازنة العامة )اطار مفاىيمي( الثاني الفصل

 : االطار المفاىيمي لمميزان التجاري )التجارة الخارجية(  الثالث الفصل

 : عالقة اسعار النفط بالموازنة العامة والميزان التجاري  الرابع الفصل
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 (0il price)  النفطي المطمب االول: مفهوم السعر

لتر والمكون  159الذي يعادل  1االمريكيوىو قيمة السمعة النفطية معبرا عنو بالدوالر       
ويعود استخدام ىذا المصطمح الى االيام التي لم   –( غالون في مكان وزمان محددين 42من )

تكون منخفضة في وبالتالي فان مرونة الطمب السعرية   –يكن النفط ينقل فييا عبر االنابيب 
وجود البدائل ، بينما تكون مرتفعة في االجل الطويل الحتمال توفر  ماالجل القصير لعد

، وان العالقة بين سعر البرميل النفطي بالكمية المطموبة المحددة مصادر الطاقة البديمة 
ان احالل اي مصدر  :عامل الزمن االول ، بالدوالر االمريكي تتوقف عمى اساس عاممين ىما 

لمطاقة محل مصدر اخر بالمدى القصير يكون صعب جدا عكس السمع االخرى االعتيادية 
(Normal goods ). الثاني  التي يكون االحالل فيما بينيا في المدى القصير سيل جدا

فط لكن اسعارىا تكون عامل )اثر( االحالل : امكانية احالل مصادر الطاقة االخرى بدال من الن
 : االتية مرتفعة مثل طاقة الرياح . وان اسعار النفط الخام تكون ضمن المفاىيم 

( : وىو السعر الذي اقرتو شركات النفط في كارتل  ( posted priceالسعر المعمن  -1
عندما  1880معبرا عنيا بالدوالر االمريكي ، الذي بدا العمل بو في عام  2الشقيقات السبع
( عن بيع برميل النفط عند فوىة البئر  ( stander oil of newjersyاقدمت شركة 

 . الى السعر الرسمي لمنظمة اوبك  1973النفطي و تحول بعد عام 
طروحا منو الحسميات (: ويعني السعر المعمن م  ( verified price السعر المتحقق  -2

برميل النفط وذلك لترغيب بمعنى خفض نسبة معينة من قيمة سعر   والخصميات
، و ان الحسميات تدرج ضمن التي تكون بسبب بعض القيود  ، او لتالفي المشاكلالمشتري
 : ما يمي

                                                           
1

 .(Darkمن قبل الكولنيل دارك ) 1859ان اول اكتشاف لمنفط كان في الواليات المتحدة االمريكية في والية بنسمفانيا عام   

2
منتصف القرن العشرين ، وانضمت الييم وىي الشركات السبع العالمية التي كانت تسيطر عمى كل مراحل الصناعة النفطية في  

 .نسية لتصبح بمنزلة االخت الثامنةالحقا شركة توتال الفر 
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الموقع الجغرافي : ىناك دول ليس ليا موقع جغرافي مخصص لتصدير النفط الخام  -أ 
 العالمية . الى االسواق

تعطى مقابل النفوط ذات الشوائب الكثيرة ، او التي تحتوي عمى  والمحتوى الكبريتي :  -ب 
 نسبة كبيرة من الكبريت .

درجة الكثافة النفطية : و ان النفوط تصنف الى خفيفة والى ثقيمة وتعطى الحسميات  -ج 
 الى النفوط الثقيمة لصعوبة تصريفيا .

( : ويعني كمفة البرميل النفطي مضافا اليو المدفوعات  ( Tax price السعر الضريبي  -3
بمعنى ) ، النقدية والضرائب التي تضاف الى التكمفة والذي يسمى بسعر الكمفة الضريبية 

المبالغ التي تدفعيا الشركات النفطية لمحكومة المعنية ( ، اي بمعنى اخر ىي ضريبة 
الحكومة من الشركات  تأخذىارى واي مبالغ اخ ( Rents) الدخل مضافا الييا الريع

 النفطية.
( : وىو السعر المتفق عمية بين الشركة االم و  ( Transfer of priceسعر التحويل  -4

 .  فروعيا ، او بين فروع الشركة االم نفسيا لبيع وشراء النفط في االسواق العالمية
 ط سمة من النفوط لمنظمة اوبك ( : وىو متوس ( Reference price سعر االشارة  -5

متقاربة من حيث الكثافة النفطية ومتباعدة من حيث الموقع الجغرافي واعتبر 
  : او دليل لتسعير النفوط الخام مثل (Index)مؤشر

 . االمريكيةنفط غرب تكساس ممثل بالواليات المتحدة  -أ 
 بحر الشمال والمممكة المتحدة والنرويج . نفط برنت ممثل  -ب 
س التنورة السعودي وىو مؤشر يف عمى متن ناقمة نفط في ميناء رأالعربي الخفالنفط  -ج 

 ألسعار منظمة اوبك .
( : وىي التسمية التي تطمق عمى اسعار النفط  (Barrel priceسعر البرميل الورقي :  -6

( وتكون مشابيو لمسعر االسمي وتقترب كثيرة spot marketsالخام في االسواق االنية )
 . نفط في البورصةمن اسعار ال

( : وىو السعر الذي تبيع بو الدول المنتجة لنفوطيا  ( Nominal priceالسعر االسمي  -7
،  سواء داخل اراضييا لمشركات العاممة لدييا ام خارج اراضييا في اسواق النفط العالمية 

 وىو قيمة برميل النفط الخام محدد بالدوالر االمريكي . 
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السعر االسمي لبرميل النفط مطروحا منو التضخم  ىو( :  ( Real priceالسعر الحقيقي  -8
، او ىو كمية السمع عممة التي يسعر بيا النفط الخام المستورد وتغير قيمة الدوالر وىو ال

 . والخدمات التي تحصل عمييا الدول المنتجة لمنفط مقابل بيع نفطيا الخام 
برميل النفط المحدد بأسعار  ( : وىو سعر ( Feed Back price سعر النفط االرجاعي  -9

 . منتجاتو النفطية المكررة وىو سعر افتراضي
( : وىو سعر برميل النفط معبرا عنو بالدوالر االمريكي  Spot Price السعر الفوري : ) -10

جارة النفط في في السوق الحرة او الفورية او المفتوحة ، وان ىذا السعر اخذ ينشط في ت
روتردام وجنوه وشمال وجنوب الفورية ىي سوق سنغافورة و  واالسواق االسواق العالمية 

 . اوربا

( :  وتسمى باألسواق  (Price of Futures Contractsاآلجمةسعر العقود  -11
انيا تعتمد عمى توقعات البائعين والمشترين  اذشيدت تطورات كبيرة جدا  وقد المستقبمية

% من تجارة النفط العالمية ، وانيا 65ازاء االسعار في االسواق الفورية واالنية وانيا تشكل 
تبنى عمى توقعات المضاربين في اسعار النفط الخام عمى العرض والطمب والخزين 

 . لمستقبميةواالسعار الجارية في االسواق االنية اضافة الى التوقعات ا
 

 المطمب الثاني : العوامل المؤثرة في اسعار النفط الخام

تباينت اسعار النفط في السوق الدولية خالل القرن الماضي والزالت وذلك تبعا 
كانت اسعار النفط تيبط  1973الختالف ىيكل السوق النفطية ، ففي االعوام التي سبقت عام 

الن الشركات المتعددة  وذلك  ( د/ب1.8العربي الخفيف )باستمرار ولم يتعد سعر برميل النفط 
السبع( ىي التي كانت تقرر وتحدد االسعار وكانت تسيطر عمى كل  كارتل الشقيقات الجنسية )

مراحل الصناعة النفطية ، اضافة الى ان ديناميكية اسعار النفط تخضع لعدة عوامل رئيسية 
ألسواق العالمية كالتوازن بين العرض والطمب تساىم بدرجة كبيرة في تغير اسعار النفط با

، وان طبيعة سمعة النفط   والوضع االقتصادي الكمي القتصادات العالم والمتغيرات الجيوسياسية
بمعنى عدم قدرة القواعد الكالسيكية لتسعيره (  Depleted resources)من الموارد الناضبة 

اي ان تحديد سعر النفط بالنفقة الحدية سيؤدي الى تسارع معدالت النضوب وبالتالي حرمان 
االجيال القادمة او انخفاض نصيبيا من التمتع بمزايا الموارد النفطية ولضمان حق الجيل 
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تساوى النفقة الحدية لالستخراج حاليا الحالي مع االجيال القادمة البد من توزيع امثل حيث ت
، وان كمفة الفرصة  ( Resource scarcity ) مضافا الييا كمفة الفرصة البديمة المقابمة لمندرة

البديمة ىي الفرق بين القيمة الحالية لمنفط والقيمة الحقيقية لتوفير بديل مناسب وكامل لمنفط 
النفط نستطيع تقسيميا الى مجموعتين بحسب ان العوامل المؤثرة عمى اسعار  ، وبالمستقبل 

 المدة الزمنية ، وكما يمي : 

 المدى القصير  اسعار النفط عمى : العوامل التي تؤثر في اوالا 

معدل النمو االقتصادي لمدول المستيمكة لمنفط : ان معدل النمو االقتصادي لمدول  -1
، وىذا يؤدي الى التأثير عمى  الصناعية الكبرى  خاصة يعتمد بالدرجة االساس عمى النفط

اسعار النفط العالمية ) ارتفاعا وانخفاضا ( ، فكمما كان معدل النمو ليذه الدول مرتفعا ادى الى 
زيادة الطمب عمى النفط ، اي ان العالقة طردية فيما بين معدل النمو االقتصادي والطمب 

اء كانت ) متشائمة او متفائمة ( العالمي عمى النفط الخام ، اضافة الى ذلك فان لمتوقعات سو 
 . ليا دور كبير في عممية النمو االقتصادي الذي يؤثر بالنتيجة عمى اسعار النفط

حجم االحتياطي النفطي لمدول المستيمكة لمنفط : وحيث ان العالقة تكون عكسية بين  -2
االحتياطي االحتياطي النفطي لمدول الصناعية وبين الطمب عمى النفط ، فكمما ارتفع حجم 

النفطي لدى الدول الصناعية كمما ادى الى انخفاض الطمب عمى النفط في السوق العالمية 
الواليات المتحدة  ار النفط نحو االنخفاض ، مما ادى الى اتخاذوبالتالي سوف يؤثر عمى اسع

وبسبب انخفاض  (Energy Agency ) االمريكية عمى عاتقيا انشاء وكالة الطاقة الدولية
ر النفط فان جميع الشركات النفطية وحكومات الدول الصناعية قد زادت من خزينيا اسعا

النفطي ، وبين فترة واخرى نرى ارتفاعا وانخفاضا ألسعار النفط وذلك بسبب زيادة او نقصان 
 اطي لدى الدول الصناعية الكبرى .مستوى االحتي

مؤكد سوف يؤدي الى توقعات تفاؤلية وبالتالي سوف  ان وجود احتياطيف مما سبق اعاله   
يؤثر عمى الطمب عمى النفط ومن ثم عمى تغيرات االسعار ، فحيث ان التوقعات التفاؤلية  
بزيادات كبيرة في االحتياطيات النفطية من خالل زيادة االكتشافات النفطية الجديدة  او تطوير 

ر اشارات عمى توافر عرض النفط والسيما عمى الحقول او النفوط غير التقميدية وىذه تعتب
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المدى القصير االمر وبالنتيجة سوف يكون انخفاض في اسعار النفط الخام في البورصات 
 العالمية .

االزمات السياسية واالقتصادية : تؤثر االزمات السياسية واالقتصادية ارتفاعا وانخفاضا  -3
ات عادة ما تحدث مسببة حاالت االرتفاع عمى اسعار النفط لكن بشكل عام نجد ان االزم

باألسعار اكثر مما لو حدثت وتسببت حاالت انخفاض االسعار ، فاألزمات السياسية تعد من 
العوامل االساسية والرئيسية في تغير حركة اسعار النفط في السوق الدولية ، وحيث ان ىذه 

الروسي ، وايضا داخل القطب االزمات ادت الى خمق صراعات متواصمة بين القطبين الغربي و 
لى فتح الطريق نحو الشرق الغربي نفسو ضد المصالح االقتصادية بينيم االمر الذي ادى ا

  وذلك من خالل ما يمي: باعتبار ان الشرق االوسط يمتمك احتياطي نفطي كبير جداً االوسط 

 تشجيع االضطرابات والصراعات االقميمية _خاصة الدول المنتجة لمنفط_ بيدف -أ 
 امتصاص الطاقات السياسية واالقتصادية ليذه الدول .

االعتماد عمى السياسيين المحميين الموالين لمدول الصناعية الكبرى عن طريق خمق  -ب 
، فغالبا  اما في حالة االزمات االقتصادية بيئة من المصالح المشتركة بين الطرفين .

ابان حدوث االزمة  2008ما تنخفض اسعار برميل النفط وىذا ما حدث في عام 
( التي ادت الى انخفاض اسعار النفط الى ازمة الرىون االمريكية) العالمية االقتصادية

وبشكل عام ان االزمات االقتصادية العالمية غالبا ما تؤدي الى ،  ( د/ب41دون )
 .ما ترتفع  اً انخفاض اسعار النفط ونادر 

اثر المضاربة : ظيرت المضاربة في سمعة النفط خالل الثمانينيات من القرن الماضي في  -4
( وان ىذه االسواق تحقق التحوط  Futures Marketما يعرف بالسوق المستقبمية )

(Hedging  لكل من البائع والمشتري وتنتعش ىذه االسواق من خالل التذبذب في اسعار )
النفط وعدم استقرارىا ، وقد ازدادت اىمية البورصات العالمية خاصة بعد دخول النفط في 

، وان المضاربون في  اسواق المضاربة مثمو مثل االسيم والسندات او العمالت االجنبية االخرى
ارسون دورىم في السوق اآلجمة لمنفط بدون الحاجة الى استعمالو في دوافع سمعة النفط الخام يم

تجارية وانما يشترون النفط بسعر اقل ويبيعونو بسعر اعمى ، وان المضاربة تؤثر في االمد 
القصير دون االمد الطويل وبالتالي يؤثر في تغير قيمة االسعار الحقيقية لمنفط انخفاضا 
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%( تبعا لتقارير صندوق النقد الدولي، وتتباين اآلراء حول تقويم 35-10وارتفاعا بمقدار من )
االثار لتمك االسواق عمى اسعار النفط اذ يرى البعض انيا تعتبر عامل استقرار ، والبعض 

، وىناك من يرى انيا امست تقود االسواق الحقيقية اىا تعمل عمى زيادة حدة التقمباتاالخر ير 
 رون انيا تقتفي اثر تمك االسواق .تخدامو_ بينما يرى اخلمنفط _اي حيازة النفط واس

الى وجود معامل ارتباط قوي بين حجم المواقف الصغيرة في بعض الدراسات  وقد توصمت   
( اي بمعنى وجود رغبة قوية لمبيع وبين االتجاه النزولي ألسعار  Short Positionsالبورصة)

ما احجمت الدراسة عن تقريرىا بان االرتباط  النفط االمريكي في بورصة نيويورك ، وسرعان
يعكس عالقة سببية بين الظاىرتين وبالتالي برأت اثر المضاربة كسبب النخفاض اسعار النفط 

في تغيرات اسعار النفط الخام في االسواق  كبيرالحقيقة ان اثر المضاربة  ، لكن فيالخام 
 العالمية .

 عمى المدى الطويلفي اسعار النفط : العوامل المؤثرة  ثانياا 

حجم االحتياطي لمدول المنتجة لمنفط : وتعد من اىم العوامل الرئيسية التي تؤثر عمى  -1
اسعار النفط والتي من خالليا يمكن معرفة ندرة مورد النفط ، وكمما كان حجم االحتياطي 

اعادة النظر في تحديد  النفطي مرتفع ادى الى التقميل من سرعة النضوب وبالتالي يؤدي الى
اسعار النفط والنتيجة تؤدي الى انخفاض االسعار في السوق العالمية ، والعكس فيما لو حصل 
نضوب في حقول النفط ولم يتم اكتشاف حقول جديدة فان ىذا من شانو ان يؤدي بالمنتجين 

 .  الى زيادة اسعار النفط في االسواق العالمية

    االحتياطي النفطي لو الدور االبرز في تحديد االسعار لبرميل النفط يمكن القول بان   
االمكانيات اضافة الى تحديد وجية الدول في عممية النمو االقتصادي والحرص عمى استخدام 

التكنولوجية في عمميات التنقيب والكشف عن حقول جديدة لمنفط وذلك _بالرغم من توفر 
 خيرة تعتبر المصدر االول واالساسي لمطاقة في العالم .مصادر الطاقة البديمة_ الن اال

التطور التكنولوجي في مجال انتاج الطاقة : يعتبر العامل التكنولوجي ميم جدا في  -2
عمميات النمو االقتصادي سواء في الدول المتقدمة او النامية وحيث ان كل الدول الصناعية 
الكبرى خصصت الجزء االكبر من تكنولوجيتيا في تطوير قطاع الطاقة وخاصة مورد النفط 
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افة الى عمميات البحث والتطوير لمحقول النفطية_ البحث عن مصادر وذلك من خالل _اض
وقد ساىمت التكنولوجية بشكل كبير ايضا في خفض  لمطاقة وتطويرىا بشكل كبير جدا، بديمة

التكاليف لكل المراحل في الصناعة النفطية وبالتالي ازدادت معدالت االنتاج واالحتياطي التي 
 . كنولوجية السابقةلالستخالص بالتلم يكن قابمة 

اسعار الطاقة من خالل  توضح تأثيراتاسعار مصادر الطاقة البديمة لمنفط : ويمكن ان  -3
 ين وكما يمي :مدي

المدى القريب : ان اسعار مصادر الطاقة البديمة وتكاليفيا ومجاالت استعماالتيا ال يمكن  -أ
الرتفاع التكاليف والنفقات لتمك المصادر ليا ان تؤثر عمى اسعار النفط في المدة القصيرة وذلك 

االمر الذي يؤدي الى ارتفاع اسعارىا مقارنة بأسعار النفط الخام ،اضافة الى ذلك عدم وجود 
بديل مناسب خالل المدة القصيرة و ىناك اضرار كبيرة سوف تحصل عمى البيئة التي تنعكس 

ان بعض  ى المجتمع ، فمثالً سمبا عمى المجتمع ، واالضرار تكون حسب دالة المنفعة عم
( دوالر عمى نفس المقدار المكافئ من 80النفط بسعر )المجتمعات تفضل شراء برميل 
دوالر وذلك بسبب فرق الضرر لمتموث  ( 40 ( بمبمغ ) بديل السعرات الحرارية لمصدر اخر )

 . ( لممصدر البديل لمنفطPollutionالبيئي )

وانما سوف تؤدي الى رفع  لن تؤثر عمى اسعار النفط نزوالً ان مصادر الطاقة البديمة سوف    
سعر برميل النفط وذلك بسبب التكاليف المرتفعة الستخراج وتطوير مصادر الطاقة البديمة 

النفطي قياسا بالمصادر وبالتالي من حق الدول المنتجة لمنفط المطالبة برفع سعر البرميل 
 ( لو .البديمة )المنافسة

د : تخصص اغمب الدول الصناعية الكبرى ميزانية لعمميات البحث والتطوير المدى البعي -ب
لمصادر الطاقة البديمة حيث ان التطورات في مجال استخالص و انتاج الطاقة البديمة يمكن 
_بمرور الزمن والتطور المستمر_ ان تؤدي الى االعتماد وبقوة عمى المصادر البديمة لمنفط ، 

مة الطاقة الشمسية حيث كان انتاج الطاقة الشمسية في المانيا في عام ومن امثمة الطاقة البدي
 . 2012%( في عام 52%( والذي ارتفع الى ما يقارب )6يبمغ حوالي ) 1992
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سوف لن تؤثر عمى اسعار النفط باتجاه تخفيضيا بل يمكن ان  كل البدائل لمطاقة ان     
لتي يتمتع بيا النفط عن غيره من مصادر في رفع اسعار النفط  بسبب الخصائص ا يكون عوناً 

الطاقة حيث ان الطاقة الحرارية التي يعطييا النفط الخام تكون كبيرة جدا اضافة الى التكاليف 
 التي قد تخفض _في مجال انتاج النفط_ مقارنة بتكاليف انتاج المصادر البديمة لمطاقة .

 

 الدولية في تحديد اسعار النفطالمطمب الثالث : دور منظمة اوبك و وكالة الطاقة 

ان طرق تحديد اسعار النفط كان مثار جدل دائم بين الشركات الصناعية من جية 
 وبين الدول المنتجة لمنفط من جية اخرى ، حيث ان الشقيقات السبع سيطرت عمى كل مراحل

فترة  1973عام  ، فيما سيطرت منظمة اوبك  جزئيا  بعد   1972الصناعة النفطية قبل عام 
   –المنتجة والمستيمكة لمنفط  –التأميمات الوطنية لمدول المنتجة لمنفط ، وان سياسة الدول 

تأثيرىا في االقتصاد العالمي ىو من العوامل المؤثرة  وفمسفتيا الخارجية والعالقات الدولية من
 في تقمبات اسعار النفط في االسواق العالمية .

 في تحديد سعر النفط (OPEC) اوال : دور منظمة اوبك

يتمتع اعضائيا  اذىي منظمة دائمة تجمع حكومات الدول النامية ذات الكيان المستقل 
( دولة  ووفقا لمنشرة 14بإنتاج مادة اولية ىي النفط الخام وتستمد ايراداتيا منو ، وتتكون من )

لنفط الخام في فان االحتياطيات المؤكدة من ا 2019االحصائية السنوية لمنظمة اوبك لمعام 
% ( من االحتياطي العالمي حيث ان اكبر 82) نحو الدول االعضاء في منظمة اوبك تشكل

والتي ( Orient)االحتياطيات المؤكدة  لدول اوبك االعضاء توجد في منطقة الشرق االوسط 
تقضي  ، ومن حيث المبدأ فان الية الحوكمة % ( من اجمالي منظمة اوبك65.36تصل الى )

بان البت بالقرارات من خالل موافقة جميع اعضاء المنظمة ، اال ان السعودية اضحت زعيمة 
فعمية لممنظمة بحكم الواقع وذلك الن االخيرة لدييا اكبر حصة سوقية في السوق وقدراتيا 
االحتياطية التي تستخدميا في تنفيذ سياسات منظمة اوبك وان السعودية ليا القدرة عمى 

وبالتالي يكون ليا نظرا لوجود الطاقات االنتاجية الفائضة ب بإنتاجيا بشكل مرن جدا التالع
عار النفط في االسواق العالمية وعمى الرغم من ان دول القدرة وبشكل مباشر من التأثير في اس

اوبك منتجة لمنفط اال انيا تعاني من خالفات  )سياسية واقتصادية ( وىذه تؤدي الى حالة من 
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ستقرار داخل المنظمة والتي بدورىا سوف تنعكس عمى تحديد سعر النفط الذي يعتمد عدم اال
 عمى كميات االنتاج لكل بمد من اوبك .

اعالن منظمة اوبك نفسيا قوة مؤثرة وانيا بصدد السيطرة عمى المعروض  1973شيد عام    
( د/ب 5.17تيا من )النفطي والتحكم في اسعاره وذلك من خالل تعديل االسعار المعمنة وزياد

بعد ان تحول سوق النفط من سوق ، 1974( د/ب غي عام 11.6الى ) 1973عام 
الدول المنتجة )اوبك( ليا قوة في تحديد سعر برميل  لمستيمكين الى سوق المنتجين وبدتا

وفق الية  اخذت اوبك بزمام تسعير النفط الخام في االسواق العالمية 1985وحتى عام  النفط ،
، وان الفروقات السعرية التي حصمت في  ر سعر االشارة وترك مستوى االنتاج لكل دولةالتسعي

( د/ب في حين كان السعر المعمن 20التي وصمت الى ) 1978اسعار النفط الفورية في عام 
( د/ب ، ثم 19( د/ب ادت الى رفع المنظمة اسعارىا الى )13من قبل منظمة اوبك نحو )

ارتفع الطمب عمى نفط  1980( د/ب ، وبحمول عام 24الى ) 1979عدلت االسعار في عام 
 انخفاض الطمب وبوادر  بدأت( د/ب ، وعندما 34االوبك مما رفعت المنظمة اسعارىا الى )

بقصد المحافظة عمى االسعار خفضت اوبك االنتاج  و زيادة المعروض النفطي خارج اوبك 
، ومن ثم ( د/ب29النفط الى ) ي خفضت اسعاربالتال 1982وتبنت نظام الحصص عام 
، واستمرت االسعار باالنخفاض الى ان  1983( د/ب عام 28خفضتيا مرة اخرى الى )

 . 1986( د/ب عام 13وصمت الى )

بعد واقع االنخفاض الكبير في اسعار النفط العالمية قررت منظمة اوبك تبني سعرا مرجعيا    
د/ب  (21، وسعر ) 1990نتصف عام ( د/ب حتى م18عرف بسمة نفوط اوبك عند سعر )

، وفي  2003و  2000( د/ب بين عامي 28-22طوال مدة التسعينات ، ونطاقا سعريا بين )
مما بسبب ارتفاع الطمب العالمي  ( د/ب36شيدت ارتفاع اسعار النفط الى ) 2004عام 

السعر ( م/ب لتيدئة اسعار النفط الخام وبقائيا ضمن 3.5رفعت اوبك سقف انتاجيا الى )
( م/ب لمحد 4.2شيدت اوبك اكبر تخفيض في انتاجيا بمقدار ) 2008المستيدف ، وفي عام 

( د/ب في النصف 100( د/ب بعدما كانت نحو )40من تدىور االسعار التي انيارت الى )
، وان ىذا التخفيض انعكس بشكل وذلك بسبب االزمة المالية العالمية  2008االول من عام 

بعد  ،  2012( د/ب عام 100عار التي تحسنت وارتفعت الى اكثر من )ايجابي عمى االس
( م/ب في عام 30واصمت اوبك بامداداتيا الى االسواق العالمية التي وصمت الى )ذلك 



 الفصل االول: مفاهيم اسعار النفط الخام والعوامل المؤثرة فيه 05

 

وفرة %( من قيمتيا في ظل 54، مما ادى الى انخفاض االسعار النفطية بنسبة ) 2014
ة اوبك زيادة االنتاج في اجتماعيا عام االمدادات النفطية وعمى غير عادتيا قررت منظم

الذي اسيم بتعميق انخفاض اسعار النفط الخام ، لكن التعاون المثمر بين الدول  2015
ادى الى ارتفاع  السيما )روسيا وعمان( المنتجة لمنفط داخل اوبك مع الدول المنتجة خارج اوبك

 .تدريجي في اسعار النفط الخام في االسواق العالمية

( في تحديد سعر International Energy Agency: دور وكالة الطاقة الدولية ) ثانيا
 النفط

وىي تجمع خاص لمستيمكي النفط من خالل تنسيق ورسم السياسات الخاصة بالطاقة 
والسيما النفط وتيدف الى تأمين االمدادات النفطية بصورة دائمة ومستقرة لمبمدان االعضاء 

الطاقة ، اضافة الى ان الوكالة دعت الى ايجاد ىيكل افضل واالسيام في تطوير بدائل 
بزعامة  1974في االجل القصير واالجل الطويل وتأسست عام  لمعرض والطمب عمى الطاقة

ىو  من اهم اسباب نشوء وكالة الطاقة الدوليةباريس، وان  الواليات المتحدة االمريكية ومقرىا
بين العرب واسرائيل ، واضافة الى تخفيض  1973عام  التطورات التي احدثتيا حرب تشرين

قيمة الدوالر االمريكي _كونيا العممة التي يسعر بيا النفط_  ، والتضخم المستورد من الدول 
الصناعية،  وان اولى ثمار جيود الوكالة ىي التزام الدول االعضاء بخفض استيرادىا المتوقع 

)التي تعني ترشيد سياسة المحافظة خالل  نحو مميونين برميل يوميا من 1975من النفط عام 
 النفط الى غيره من مصادر الوقود استيالك الطاقة وبالخصوص النفط الخام(، والتحول عن

( لمدول الصناعية المنضوية تحت  (Strategic reserveانشاء خزين استراتيجي اضافة الى 
( دولة بزعامة 29( دولة في بادئ االمر وبعد ذلك اصبح عددىا )16الوكالة و البالغ عددىا )

ان الخزين النفطي قد قسم الى امدين ، االول ، قصير االمد و الواليات المتحدة االمريكية ، 
ميمتو ىو سالمة وصول امدادات النفط الى الدول الصناعية وبالتالي االنتقال بو الى التأثير 
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، اما الثاني، طويل االمد من خالل زيادة ودعم 1دول اوبك في سوق النفط العالمية مى حصةع
 . وتحويل سوق النفط الى اسواق المستيمكين االستثمارات في مجال الطاقة البديمة لمنفط 

واعتبر الخزين االستراتيجي من اخطر الوسائل التي اعتمدتيا الوكالة لمييمنة عمى اسواق     
( في السوق Artificial Oil Surplus العالمية  وذلك بخمق فائض نفطي مصطنع )النفط 

يعمل عمى الضغط عمى االسعار باتجاه االنخفاض ، وفي الوقت نفسو تستطيع فيو الوكالة من 
مواجية حالة ارتفاع الطمب باتجاه منع االسعار من االرتفاع ، لذلك برىنت الوكالة بانيا قادرة 

ن تخمق زيادة في الطمب تؤدي الى زيادة االسعار وبالتالي يزداد االنتاج في متى تريد عمى ا
دول اوبك بغض النظر عن حاجة ىذه الدول الى االموال الناتجة عن مثل ىذه الزيادة في 

 وان اهم االهداف.  وما بعده االنتاج وىذا ما حصل في منتصف الثمانينات من القرن الماضي
  -حقيقيا ىي :التي تسعى الوكالة الى ت

االىتمام باستراتيجية ترشيد استيالك الطاقة والنفط الخام خاصة في كل دولة من دول  -1
 المنظمة .

 تشجيع االبحاث والدراسات في مجال تطوير مصادر الطاقة البديمة . -2
السيطرة عمى العمميات الالحقة لإلنتاج ، من خالل السيطرة عمى شبكات التوزيع الدولية  -3

 بواسطة الشركات متعددة الجنسية  .لمنفط الخام 
وضع خطة طوارئ لمشاركة االعضاء في االحتياطيات النفطية ، وذلك في حالة التعرض  -4

الضطرابات في االمدادات النفطية افرادا او جماعات ، وتتطمب الخطة قيام كل دولة 
يوما من  90عضو بالوكالة االحتفاظ بمخزون استراتيجي من النفط الخام يعادل 

يوما لتستطيع كل دولة خفض  120غير الى االستيرادات الخاصة بكل دولة ، ثم ت
 .% بعد ذلك  10% في الحال و 7استيالكيا بنسبة 

(عمى Carbon Tax االىتمام الكبير بسالمة البيئة من خالل فرض ضريبة الكاربون ) -5
 استيالك الطاقة وخاصة النفط الخام .

                                                           
1

ستونيا، وفنمندا،  29تضم وكالة الطاقة الدولية   بمدا عضوا، ىي: أستراليا، والنمسا، وبمجيكا، وكندا، وجميورية التشيك، والدانمارك، وا 
يطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، ولوكسمبورغ، وىولندا، ونيوزلندا، والنرويج، وبولندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وىنغاريا، و  يرلندا، وا  ا 

سبانيا، والسويد، وسويسرا، وتركيا، والمممكة المتحدة، والواليات المتحدة.  والبرتغال، وسموفاكيا، وا 
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احالل بدائل خفض الطمب عمى النفط بالنسبة الى النمو االقتصادي عن طريق عممية  -6
الطاقة ، اضافة الى خمق جياز يكون من اغمب الدول المستيمكة لمطاقة والسيما النفط 

 الخام في مواجية منظمة اوبك والتأثير عمييا في السوق النفطية .
تعزيز التجارة الدولية لمفحم اضافة الى التركيز عمى استخدام الغاز الطبيعي والتوسع في  -7

 توفيره .

( دوالر وذلك بسبب سياسة العرض 13انخفضت اسعار النفط الى ) 1986وفي عام    
المصطنع التي استخدمتيا الوكالة ، وفي نفس العام وبالتحديد في شير تموز انخفضت اسعار 

( دوالر ، وذلك بعد ان تخمت السعودية عن التصدي لمسؤولية المنتج المكمل 7النفط الى )
(Residual Producerوانيا سوف تمجا )  الى سياسة الحرية لمجميع ، وذلك بسبب انيا

_السعودية_ لم تعد تحتمل عبء تغير مستوى االنتاج وفق الطمب العالمي عميو، وبالتالي لم 
و  لوحدىا في وقت تخمت في (Reference priceتعد بمقدورىا الدفاع عن سعر االشارة  )

قد السعودية حصتيا في سوق النفط الدول االعضاء  عن التزاماتيا  باألسعار الرسمية مما يف
( مميون 17.7العالمي وبالتالي تقل ايراداتيا النفطية ، االمر الذي ادى الى اطالق ما يقارب )

 . والذي حدث انييار االسعار 1986برميل في عام 

( اصبحت ىي التي تتحكم في السوق العالمية IEAوكالة الطاقة الدولية ) انالقول  خالصة   
لمنفط من خالل )سياسة العرض المصطنع ( واالىداف االستراتيجية االخرى بعد عودة ادارة 
سوق النفط العالمية  ليا وبالتالي فان منظمة اوبك باتت تحدد سقوف االنتاج ألعضائيا فقط 

بعد ان تحول سوق النفط الى اسواق  اي انيا فقدت عممية تسعير النفط في االسواق العالمية 
وخالصة الدور التاريخي لمراحل تسعير النفط بين منظمة اوبك ووكالة الطاقة مستيمكين ، 

   -الدولية ندرجها في الجدول ادناه وكما يمي :
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 (1جدول )
 الدور التاريخي لتطورات تسعير النفط الخام في االسواق العالمية

 التحميل االسواقالسيطرة عمى  السنة
منذ اكتشاف 
النفط عام 

الى  1551
 1191عام 

سيطرت عمى اسعار النفط 
في االسواق العالمية 

الشقيقات السبع )سوق 
 المستيمكين(

تتميز ىذه المرحمة بانيا سوق مستيمكين وذلك من خالل سيطرة 
الشركات الصناعية الكبرى ) االخوات السبع ( عمى كل مراحل 

من ) بحث وتنقيب واستخراج ونقل وتصفية وصوال  الصناعة النفطية
 الى التوزيع .

من عام 
الى  1191

 1151عام 

سيطرت منظمة اوبك عمى 
تسعير النفط في االسواق 
 العالمية )سوق المنتجين(

( دوالر واصبح 38( الى )1,8في ىذه المدة ارتفعت اسعار النفط من )
مصدرة لمنفط )اوبك( السوق ىو سوق منتجين ، بمعنى سيطرة الدول ال

عمى تحديد االسعار واالنتاج في السوق النفطية ، اضافة الى ذلك فان 
الطمب اصبح اكبر من العرض بسبب زيادة طمب وكالة الطاقة الدولية 

 عمى النفط التباع سياسة الخزين االستراتيجي .

من عام 
الى  1151
 االن

سياسة العرض المصطنع 
ومجموعة عوامل اخرى 

السيطرة الى وكالة ارجعت 
الطاقة الدولية )سوق 

 المستيمكين(

ان سياسة العرض المصطنع ادت الى زيادة المعروض النفطي واصبح 
( 7اكبر من الطمب االمر الذي ادى انخفاض االسعار الى ما يقارب )

دوالر وبالتالي اصبح السوق يعرف بسوق المستيمكين بعد ان كان سوق 
با كانت سياسات واجراءات اوبك ىي تقري 2000منتجين ،ومن عام 

التي تقوم بالتأثير الجزئي بأسعار النفط في االسواق العالمية  ، بمعنى 
التبادل _حسب االجراءات الصحيحة_ بين اوبك والوكالة في تحديد 
 العرض والطمب والتأثير في اسعار النفط الخام في االسواق العالمية

 د عمى التحميل اعاله .المصدر : من اعداد الباحث باالعتما
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 المطمب االول : مفهوم واهمية الموازنة العامة

الموازنة بشكل عام عمى انيا االداة التنظيمية التي تمكن الدولة من تحقيق تعرف 
االيرادات العامة لتمويل النفقات العامة خالل فترة زمنية محددة ، اي ىي الخطة المالية لمدولة 

(Financial plan خالل سنة قادمة تعد من خالل االختيارات السياسية واالقتصادية لمسمطة )
نى ان جميع الدول وعمى مختمف انظمتيا تسيير انشطتيا وفقا لبرنامج محدد ، بمع العامة 

، اي انيا وثيقة رسمية تتضمن النفقات  تدرج فيو االيرادات والنفقات العامة و لمدة سنة واحدة
وااليرادات العامة لدولة ما ضمن مسارىا المالي والتي تمكن الحكومة من خالليا ان تقدم كافة 

، وقد عرفت ايضًا عمى انيا وثيقة تتضمن برنامج  مات التي يحتاجيا المجتمعالحاجات والخد
 . عمل الحكومة لمسنة القادمة من خالل بنودىا االساسية النفقات وااليرادات العامة 

بانيا النفقات العامة وااليرادات العامة التي تعتمدىا الحكومة  الموازنة العامة ويمكن تعريف    
عينة تتضمن االعمال التي تقوم بيا الحكومة _اقتصادية او اجتماعية_ مبنية في اطار وثيقة م

عمى اسس وقواعد محددة ولكل الدوائر والوزارات الحكومية اضافة الى بيان مسار عمل 
الحكومة لمعالجة االزمات او لتحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي والمعرفي خالل سنة 

 قادمة.

فعمى يا اىمية كبيرة عمى الصعيد السياسي واالقتصادي واالجتماعي ، والموازنة العامة ل    
فان الموازنة ليا اىمية سياسية تؤثر عمى اتجاىات واختيارات الدولة خاصة الصعيد السياسي 

في حال وجد توافق بين السمطتين التنفيذية والتشريعية االمر الذي يؤدي الى تحقيق استقرار 
فان الموازنة تعتبر االداة الرئيسية في الدولة لتحقيق التوازن القتصادي الصعيد االبمد ، اما عمى 

االقتصادي )المالي( والنمو االقتصادي وتوزيع الموارد داخل البمد وكمما كبر حجم الموازنة 
الصعيد االجتماعي اما عمى ، العامة ادى ىذا الى كبر االىداف المرغوب تحقيقيا من الدولة 

تكمن من خالل تقديم مختمف الحاجات االساسية لممجتمع من حيث  نجد اىمية الموازنة
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خدمات الصحة والكيرباء والماء وتوفير التعميم المجاني لكافة افراد المجتمع ، فضال عن 
 .مكافحة الفقر ضمن برامج وسياسات معينة  

 المطمب الثاني : تحميل مراحل تطور الموازنة العامة 

مسفة الدولة من حيث اتساع دور الحكومات في شتى ان التطورات التي حدثت في ف
اضافة الى التدخل كموجو لالقتصاد وتحقيق   –االقتصادية واالجتماعية والثقافية  –المجاالت 

الرفاىية وتنمية القطاعات االنتاجية المختمفة تحتم عمى الدولة تطوير موازناتيا العامة كما اشار 
( ان تطور الموازنة كان امرا طبيعيا خالل المدة .Premchand Aليا االقتصادي االمريكي )

السابقة من الزمن بسبب تأثرىا _الموازنة العامة_ باألنظمة السياسية واالقتصادية والمحاسبية 
وان التطورات التي حصمت في الموازنة كانت من خالل تركيز الحكومة عمى ،  واالدارية

الجوانب )المسؤولية( بحيث تكون عمى نشاط او قرار معين اضافة الى جوانب القياس واسس 
اعتماد الموازنة العامة ، ومن التطورات الميمة في ىذا الجانب ىو التطور الحاصل في النظام 

ر المعمومات والبيانات عن كل النفقات وااليرادات التي تخدم عممية المحاسبي لمدولة الذي يوف
تقييم اداء الوحدات والبرامج التابعة ليا والتي تطورت بشكل ممفت نتيجة لمتطورات التكنولوجية 
التي ساىمت بشكل رئيسي في تطور الموازنة العامة ، وفي ما يمي ابرز المراحل التي مرت 

  -الموازنة العامة : بيا التطورات الحاصمة في

  Traditional Budgetاواًل : الموازنة التقميدية  

يطمق عمييا موازنة البنود او االعتمادات وتعتبر من اقدم الموازنات العامة المستعممة 
والتي ال يزال العمل بيا في اغمب دول العالم ، حيث تقدم عمى شكل بنود او اعتمادات وتقوم 

من التأكد بان الصرف )االنفاق( تم بحدود البنود المدرجة وبشكل قانوني ىيئة الرقابة المالية 
وقد اىتمت الحكومات بيذا االسموب من الموازنة وذلك لضمان عدم االسراف والتبذير  ،وسميم 

في استخدام المال العام ، وتبوب ىذه الموازنة اداريا ليسيل عمييا اجراء الرقابة عمييا حيث ان 
 تصرة عمى الناحية الحسابية وان االنفاق تم كما مدرج في بنود الموازنة العامة.الرقابة تكون مق
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 مزايا الموازنة التقميدية :

وتتم عن طريـق التأكد من أن اإليرادات وجود رقابة مركزية عمى عممية االنفاق العام :  -1
اإليرادات المخصصة لمبنود المعتمدة تتم وفقًا لألنظمة المحددة ليا  بمعنى عدم تجاوز 

التي اعتمدت مسبقا ، و سيولة إجراء المقارنات بين إيرادات ونفقات السنوات المالية, وذلك 
أبواب وبنود الموازنات السنوية، فيمكن المقارنة بين إيرادات ونفقات المؤسسات  لوضوح

 الحكومية من خالل ما تم إنفاقو في السنوات السابقة وما تم تحصيمو من إيرادات سابقة ،
وموازنات الوزارات والدوائر العامة توضع تحت تصرف الجيات المسؤولة ، التي توجد 
قواعد تنظم شؤونيا والتزاميا في تطبيق القواعد العامة لمموازنة مثل قاعدة الشمولية ، 

  .الموازنة , قاعدة وحدة الموازنة سنوية
ة إعداد الموازنة العامة أي التعميمات والنماذج الواضحة عند اعداد الموازنة : وتعني سيول -2

ان إعداد الموازنات يتم بصورة مبسطة وذلك لوجود التعميمات التي تحدد طريقة االعداد ، 
وغالبا ما يتم تقدير زيادة عن نفقات السنة المالية السابقة دون إجراء دراسات تحميمية 

 . لمنفقات أو تقويم لمنتائج والمنجزات التي رافقت عممية االنفاق

 نتقادات الموجهة الى الموازنة التقميدية :اال 

  -ان ىذا االسموب من الموازنة قد القى انتقادات كثيرة منيا : 

 انيا موازنة ال تنسجم مع الظروف االقتصادية غير المستقرة لمدول . -1
 انيا موازنة رقابة عمى النفقات العامة فقط . -2
 وبيانات لدعم التخطيط .انيا موازنة ضبابية بعض الشي بحيث ال توفر معمومات  -3
انيا موازنة توزع االستخدامات والموارد عمى الدوائر المعتمدة وبالتالي يصعب تقييم اداء  -4

 البرنامج واالنشطة المحددة لكل الدوائر والوحدات االدارية كال عمى حده .

   (Balancing Programs Performance )ثانيا : موازنة البرامج واالداء 

وبالتحديد في الواليات المتحدة االمريكية ظيرت فكرة موازنة االداء  1912في عام 
حيث اثبتت العديد من الدراسات العممية ان موازنة االداء تعد ابرز الوسائل لتحقيق الكفاءة في 

( ، وان التقسيم النوعي لمنفقات العامة لم يعد ذا Efficiency in Performanceاالداء )
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الن اسموب التبويب المتبع يقوم بالتركيز عمى االداء الحكومي ألعمالو  اىمية في الموازنة وذلك
وليس ما تشتريو من سمع وخدمات ، بمعنى احالل تقسيم النفقات العامة الى مشروعات وبرامج 

تم شرح ىذه الموازنة  1954بدال من التقسيم النوعي المعتمد في الموازنة التقميدية . وفي عام 
حيث بين فيو كيفية تطبيق موازنة البرامج واالداء في وزارة  1يفيد نوفيك(بالتفصيل من قبل )د

بعمل دراسة القتراح  2الدفاع االمريكية ، وبعد مرور سنة حصل ان قامت لجنة ىوفر الثانية
نوفيك حيث وجدوا حصول تقدم في مجال تطبيق موازنة االداء في االجيزة الفيدرالية والنتيجة 

بيذا االسموب من الموازنة حتى ان االمم المتحدة قد اصدرت عام  ان اىتمت دول العالم
كتيب بعنوان موازنة االداء ، وعند تطبيق ىذه الموازنة في دولة ما يكون من الضروري  1965

  -توفر الخطوات الميمة إلنجاحيا وىي:

 تقدير وتوظيف االموال العامة لكل برنامج . -1
 البرنامج .تحديد المسؤوليات االدارية عن تطبيق  -2
ذكر وتحديد االىداف بشكل مختصر في شكل القائمة ليتسنى الحصول عمى كافة  -3

 المعمومات والبيانات بشكل دائم ومستمر .
 تقدير النتائج من البرامج الرئيسية والفرعية لممشاريع كافة . -4
مى ربط النتائج المتوقعة باألىداف االستراتيجية طويمة المدى واخرى قصيرة المدى سواء ع -5

 مستوى الوحدة او عمى مستوى الدولة .
 تساعد الييئات الرقابية في تحديد المسؤوليات والمسائمة عند االداء . -6

ان المزايا اعاله ال تعطي ليذا النوع من الموازنات االفضمية عند التطبيق ، وذلك الن    
ق الموازنة في تطبيقيا يتوقف عمى عدة عوامل منيا الوقوف عمى السمبيات التي رافقت تطبي

بعض الدول منيا انكمترا والواليات المتحدة االمريكية وكندا والسويد اضافة الى بعض دول 
التي رافقت موازنة السمبيات )االنتقادات( امريكا الجنوبية وبعض الدول النامية ، ومن اىم 

  -البرامج واالداء عند التطبيق ىي :

                                                           
1

 في مدينة شيكاغو االمريكية . 1914ديفيد نوفيك ىو استاذ السياسة واالقتصاد ولد في عام  

2
والتي تيدف الى تعزيز الكفاءة في كل  1947التي قام بتعينيا الرئيس االمريكي ىاري ترومان عام لجنة ىوفر ىي المجنة  

 المجاالت السياسية واالقتصادية في الواليات المتحدة االمريكية .
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 اكبة عممية تطبيق ىذا النوع من الموازنات .ضعف الكادر المحاسبي واالداري المكمف لمو  -1
 ارتفاع كمفة تطبيق ىذا النوع من الموازنات خاصة في الدوائر الحكومية الصغيرة . -2
 تتطمب كميات كبيرة من البيانات والتي تؤخر عممية اعداد الموازنة العامة . -3
تقد الى وجود صعوبات تتمثل باألىداف واداء النشاط االداري لألجيزة الحكومية التي تف -4

 مقاييس مادية ممموسة لقياس األداء الفعمي في الموازنة العامة .
عدم مالئمة ىياكل الدولة االدارية مع تطبيق الموازنة حيث تتداخل البرامج واالنشطة بين  -5

 عدد كبير من الوحدات والدوائر الحكومية .

الفرق بين ىذه الموازنة والموازنة التقميدية ، اذ ان االخيرة تكون مبيمة  يمكن القول بان   
بعض الشي وتفتقر الى الكثير من المعمومات والبيانات اضافة الى عدم دقة تقديرات النفقات 

 وااليرادات وعدم ذكر االىداف بشكل واضح ليسيل عمى القارئ مطالعتيا وفيم بنودىا .

 (  (Planning Programing Budget Systemوالبرمجةلثا : موازنة التخطيط ثا

 1966وىي من الموازنات التي تم تطبيقيا اول مرة في الواليات المتحدة االمريكية سنة 
اذ ان ىذه الموازنة تربط ما بين التخطيط والبرمجة ، اي الربط ما بين البرنامج الحكومي بخطة 

الساسية التي تبنى عمييا فكرة ىذه الموازنة وتوجد اسباب تحدد الفمسفة ا ، الدولة العامة
(P.P.B.S وىي ندرة الموارد المتوفرة لدى الحكومة التي من خالليا تقوم باإلشباع العام )

لمحاجات المختمفة واالختيار االفضل والمناسب لمحكومة بين البدائل المتوفرة تحقيقا لمصالح 
  -ىي : ة مزايا لموازنة التخطيط والبرمجالعام وىناك عدة 

 تساعد عمى تنفيذ الخطط التنموية في الدول . -1
 تبويب الموازنة وفقا لألىداف العامة لمحكومة . -2
 امكانية قياس كل من المخرجات والمدخالت والمنفعة المتحققة من كل نشاط . -3
 امكانية الجمع بين الوظائف الرئيسية _تخطيط و رقابة و محاسبة_ لمموازنة العامة . -4

  -عند عممية التطبيق وىي : سمبيات )انتقادات( الموازنة  وقد القت ىذه

صعوبة توفير المعايير والمؤشرات االقتصادية والمالية في تحديد كمفة الفرصة البديمة  -1
 الختيار البديل االفضل .
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صعوبة تحديد وقياس وحدات االداء يضعو في موقف ال يتناسب مع جميع اوجو النشاط  -2
 تمفة .االقتصادي في الدول المخ

صعوبة التطبيق في اغمب الدول العربية والنامية بسبب النقص الكبير في الكادر الوظيفي  -3
المؤىل عمميا وعمميا في مواكبة التطورات التكنولوجية المستخدمة في تطبيقات الحاسوب 

 وما شابو ذلك .
عمى صعوبة تحديد االىداف وصياغتيا سواء أكانت اىداف رئيسية او فرعية وترجمتيا  -4

 شكل برامج وانشطة في اعداد الموازنة العامة .

 (   (Zero-Base Budgeting رابعا : موازنة االساس الصفري

وىي الموازنة التي ظيرت نتيجة الصعوبات التي واجيت موازنة التخطيط والبرمجة 
( P.P.B.Sبحيث تم اعطاء مرونة اكبر لفيم ومعالجة الحاالت التي ظيرت في موازنة )

يط والبرمجة ، وان موازنة االساس الصفري ىي اداة تقييم االنفاق واليدف منيا تصحيح التخط
وتوجيو البرامج المتدنية االفضمية الى برامج ذات اولوية عميا وبالتالي تحسين الكفاءة والفاعمية 

وىذا النوع من الموازنة يعمل عمى زيادة الوعي  ،وتحجيم التخصيصات المالية في الموازنة
نسبة لمتكاليف ويعمق من المناقشات بين السمطات الحكومية واالقسام المعنية حول كيفية بال

القيام باإلنفاق العام ، لكن بنفس الوقت فان ىذه الموازنة تحتاج الى تبرير جميع النفقات التي 
صرفت وىذا سوف يتطمب وقتا طويال والنتيجة سوف يؤثر عمى سير عمل الدوائر واالقسام 

  -: مزايا هيالى الوزارات المعنية وليذه الموازنة عدة  التابعة

لفظ الصفرية ال يعني انكار الجيود السابقة وعدم استمرارية االنشطة والبرامج ، بل ان  -1
القصد منيا ىو تقويم ومراجعة كل شيء باالعتماد عمى البيانات والمعمومات التاريخية 

 لفترات السابقة .
ال يتم لكل برنامج عمى حدة بل تتم لكل مجموعة  من االنشطة  المفاضمة والتقويم لمبرامج -2

 والبرامج .
ان عممية المراجعة والتقويم تشمل جميع االنشطة سواء أكانت ضمن برامج جديدة ام برامج  -3

 قائمة فعمية .
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 ليا فمسفة متميزة تعتمد عمى منيج واسس ومبادئ التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات . -4
  -وانتقادات وجيت ليا نذكرىا كما يمي : سمبيات  ريةلمموازنة الصف

عدم توفر الموظفين المؤىمين لتطبيقيا وعدم توفر البيانات والمعمومات الكافية عن  -أ 
 المشاريع السيما في الدول النامية  .

ضخامة حجم الجيود واألعمال التي يتضمنيا مشروع الموازنة  اضافة الى طول الفترة  -ب 
الالزمة إلعداد الموازنة و صعوبة إخضاع جميع البرامج والمشاريع ألداء متطمبات 

 الموازنة الصفرية . 
صعوبة تقويم  منافع وجدوى كل برنامج أو مشروع سنويًا اي ان ىناك صعوبة في  -ج 

القرارات وفق األولويات ، وىذه تتطمب مراحل وحدات إعداد القرار ترتيب مجموعات 
ومجموعاتو ودراسة البدائل وتكمفة كل بديل الختيار أفضميا  من حيث الميارات العالية 

 .عداد والتنفيذ في إعداد الموازنةوالتي قد ال تتوفر لدى غالبية العاممين في مجاالت اإل
جية او االىداف الطويمة االجل حيث يالحظ تركيزىا عدم االىتمام باألىداف االستراتي -د 

 عمى االىداف القصيرة االجل الى حد كبير .

 (  (Contract Budgetخامسا : الموازنة التعاقدية  

وىي الموازنة التي تكون ما بين الحكومة والدوائر المعنية )الجيات التنفيذية( والتي 
1بين الوكاالت الموردةقود الشراء تأخذ شكل عقود مشاركة ، بمعنى ع

والحكومة المركزية  
بموجب ىذه الموازنة تقوم الحكومة بطرح المشاريع المستقبمية لغرض التعاقد مع من يقومون 
بعممية التنفيذ وباقل كمفة ممكنة وبالوقت المحدد وبشكل يضمن تحقيق اىداف المشاريع المعنية 

بنجاح تام ، و تعتبر ىذه الموازنة  1996عام وان الحكومة النيوزلندية قد طبقت ىذا االسموب 
ىي االسموب االحدث و االخير لمموازنات العامة ، و تعتبر من الوسائل االيجابية لمدولة و 
ذلك لمتخمص من اعباء اىدار المال العام وبالخصوص في نياية السنة المالية عندما يكون 

عنية وبالتالي يتم التصرف بيا بطرق ىناك فائض مالي ضمن تخصيصات الوزارة او الدائرة الم
مزايا  انو، ى خزينة الدولة المركزيةمشروعة واليدف منيا عدم ارجاع االموال العامة ال

  -: ىيالموازنة التعاقدية 
                                                           

1
لشركات الخاصة ان الوكاالت الموردة تشمل القطاع العام الذي يتمثل بالشركات التنفيذية العامة ، اما القطاع الخاص فيتمثل با 

 والمستثمرين والمقاولين .. الخ
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 أنيا تساعد عمى تقديم حمول جذرية لممشاكل التي تواجو الدوائر الحكومية . -أ 
ة بصورة التي تساعد عمى دمج تعمل عمى إعادة صياغة طرق إعداد الموازنة العام -ب 

 الموازنة بالخطة  الخمسية لمدولة .
تساعد عمى تنفيذ البرامج والمشاريع  العامة بكفاءة اقتصادية وفاعمية عالية  من خالل  -ج 

مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة و تجعل مخرجات الموازنة ممموسة بالنسبة 
 لممواطنين .

 سين مخرجاتو .  تساعد عمى ترشيد اإلنفاق العام وتح -د 

عند تطبيقيا في بعض الدول كالسويد تتمثل بما سمبيات  او عيوبوالموازنة التعاقدية ليا    
 يمي:

  غياب الكثير من المعمومات والبيانات مثل ) االسعار او االسواق ( عن القطاع العام
 مما يجعل دخولو في منافسة تعاقدية مع القطاع الخاص أمرًا ال يخمو من المخاطر. 

  عدم وجود دراسات جدوى لممشاريع والبرامج الحكومية المتعمد تنفيذىا ، اضافة الى
القطاع الخاص وبالتالي ال بد من أن تسند لمقطاع العام  وجود مشاريع ال ُيقبل عمييا

 )الدوائر الحكومية( مثل المشاريع الخدمية منخفضة التكمفة .

بان كل بمد تحكمو ظروفو االقتصادية والسياسية  عند تطبيق او مما تم استعراضه تبين    
في عممية اعداد الموازنة  اعتماد اسموب موازنة معين ، ولكن ان الواقع يمزم الحكومة باالنتقال

الى الموازنات االكثر حداثة وتطورا بعيدا عن الموازنة التقميدية ، وعميو فان الدمج ما بين 
، حيث ان اسموب اسموب لمدولة الريعية الموازنة الصفرية والموازنة التعاقدية ىو افضل 

ديري االقسام والدوائر الموازنة الصفرية تتيح لمحكومة وممثمي الشعب )البرلمان( تبريرات م
الحكومية استخداميم لمموارد المالية )لمسنة السابقة والسنة الحالية( ، اما الموازنة التعاقدية فأنيا 
تؤمن افضل استغالل لمموارد المالية )ترشيد االنفاق الحكومي( وتحقق سرعة  وكفاءة في انجاز 

 التعاقدي -زنة االساس الصفريمواالمشاريع وافضل رقابة عند التطبيق وتوضع تحت مسمى 
  ZBCB (Zero Balancing Contractual Basis ). 
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 المطمب الثالث : القواعد والمراحل االساسية إلعداد الموازنة العامة 

 اواًل : القواعد االساسية في إعداد الموازنة العامة 

يقل عن سنة ، قاعدة السنوية : ان إعداد الموازنة العامة ومناقشتيا يتطمب وقتا ال  -1
، ى اإلنفاق العام والموارد العامةوباإلضافة الى إمكانية تغطية لعوامل جميعيا التي تؤثر عم

وغير ذلك فانو يصعب إعداد تقديرات دقيقة وسميمة لبعض النفقات والموارد العامة في حال 
 . زادت عن السنة وذلك بسبب ضعف الرقابة وبعد المدة الزمنية

بمعنى ان تذكر جميع ايرادات الدولة ونفقاتيا َايا كان مصدرىا او أنواعيا قاعدة الشمولية :  -8
 .لكي تراعي تنظيم الموازنة العامة ولكي تأتي اجازة الجباية واإلنفاق مطابقة لمواقع 

قاعدة الوحدة : ىو ان توضع جميع النفقات العامة واإليرادات العامة في صك واحد بمعنى  -3
 . وازنة واحدة ، آيا كانت منابع اإليرادات وآيا كانت وجوه اإلنفاقان يكون لمدولة الواحدة م

قاعدة التوازن : ويقصد بيا ان تتساوى اإليرادات المتوقعة مع النفقات المتوقعة ، بمعنى ان  -4
مجموع جانب اإليرادات العامة يجب ان ال يزيد عن جانب النفقات العامة وبالتالي يكون 

كس فيما لو كان جانب النفقات اكبر من اإليرادات فيكون ىناك فائض في الموازنة والع
 .  ىناك عجز في الموازنة العامة

قاعدة الوضوح )الشفافية( : ان القاعدة تقتضي بان تكون الموازنة العامة واضحة بكافة  -5
محتوياتيا وتكون بشكل مفصل ال مجمل من خالل تبويب الموازنة وعرضيا بوسائل 

  . ى القارئ االطالع عمييا وفيميابسيطة ومقبولة ليسيل عم

 ثانيا : المراحل االساسية إلعداد الموازنة العامة 

مرحمة إعداد الموازنة العامة : تقوم كل الوزارات المعنية باإلجراءات والمبادئ العامة  -1
االساسية المحددة من قبل وزارة المالية ) الخزانة ( الييا اخذين بنظر االعتبار التوجيات 

مية لمحكومة والظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية السائدة في البمد وغيرىا المستقب
، فضال عن الموازنة السابقة )السنة المالية السابقة( ، اذ يتم في بداية االمر بناء اإلطار 
المؤسسي إلعداد الموازنة العامة والذي يعرف عمى انو مجموعة القوانين واإلجراءات 

توضع الموازنة العامة وفقا ليا ، و يوجد نوعان من القواعد التي تحدد  والممارسات التي
الكمية ومن -عممية إعداد الموازنة ، النوع االول ىو من المبادئ او األىداف الرقمية
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أىميا مبدأ توازن الموازنة ، التي تقوم معظم الدول بوضع حدود مستيدفة لمستويات 
صريحة ومعمنة كما تفعل الواليات المتحدة  العجز في موازناتيا سواء كانت بصورة

االمريكية وغيرىا من الدول األوربية ، اما النوع الثاني يكون بصورة صريحة ولكن غير 
 .  معمنة كما في الدول الريعية

مرحمة تصديق الموازنة العامة : وىي المرحمة التي يتم فييا عرض الموازنة العامة عمى  -2
ح قانونا واجب التنفيذ ، وان زيادة تدخل الدولة في األنشطة البرلمان العتمادىا حتى تصب

االقتصادية المختمفة انعكس عمى الموازنة العامة فأصبحت معقدة يصعب فيميا وتقديرىا 
عمى غير ذوي االختصاص ، وقد يتأخر اعتماد الموازنة العامة الى ما بعد السنة ابتداءا 

مر العمل بالموازنة القديمة او تخصص عدة من  السنة المالية ففي ىذه الحالة قد يست
 .  حكومة في عممية اإلنفاق والتحصيلموازنات شيرية موقتة لتسيير عمل ال

مرحمة تنفيذ الموازنة العامة : ان الموازنة بعد ان تصادق من البرلمان يقوم رئيس الدولة  -3
طة التنفيذية_ بالنشر وبذلك تصبح الموازنة قانونا واجب التنفيذ وتقوم الدولة _السم

بأجيزتيا المختمفة بعمميات تنفيذ الموازنة حيث ان ىذه المرحمة تعتبر من اىم المراحل  
فيي من  جية تشمل كل اعمال الحكومة ) السياسة المالية ( ومن جية اخرى يكون ليا 

( ، وىناك اعتبارات National economy التأثير الكبير عمى كامل االقتصاد الوطني )
يجب األخذ بيا عند عممية تنفيذ الموازنة منيا ، منع التبذير واإلسراف في استخدام المال 
العام ، والكفاءة في عممية اإلنفاق ، اضافة الى احترام مشيئة البرلمان بمعنى البقاء 

 .ضمن حدود اإلجازة الممنوحة لمجباية واإلنفاق 
وازنة العامة : ىناك اكثر من مستوى لمرقابة ، منيا الرقابة مرحمة الرقابة عمى تنفيذ الم -4

عمى الحساب الختامي ، بمعنى في نياية السنة المالية تعد كل جية الحساب الختامي 
ليا بالتالي من الضروري اعتماد المراقبة الذكية )اإللكترونية ( المركزية والفرعية ، وصوال 

اخر المراحل التي تمر بيا دورة حياة الموازنة العامة  الى مرحمة الرقابة التقويمية التي تعد
والغرض منيا ىو التأكد من ان تنفيذ الموازنة جاء بالشكل الذي يتوافق مع السياسة 
المرسومة وان االعتمادات التي سبق اعتمادىا واقرارىا قد تحققت استخداماتيا في 

 بة مالية او تصحيحية .األغراض التي خصصت ليا في قانون الموازنة وىي تسمى رقا
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 المطمب الرابع : المصادر الرئيسية لتمويل الموازنة العامة

ان مصادر تمويل الموازنة العامة تختمف من دولة ذات اقتصاد ريعي يعتمد عمى 
ايرادات النفط  حيث ان االيرادات النفطية ىي المييمنة عمى واقع تمويل الموازنة ، واخرى 

، وبصورة عامة فان  قاعدة ضريبية متنوعة لتمويل الموازنة العامة ذات اقتصاد متنوع وليا 
 -مصادر تمويل الموازنة تتضمن ما يمي : 

 ( Taxesاواًل : الضرائب ) 

تعرف الضريبة عمى انيا مبمغ من المال تجبيو الدولة من االفراد بصورة اجبارية دون 
من اىم مصادر تمويل الموازنة مقابل معين لغرض استخداميا في تحقيق منفعة عامة ، وىي 

حيث تستطيع الدولة من خالليا ان توفر االيرادات الالزمة في توجيو االقتصاد الوطني 
بالشكل الذي تبتغيو الدولة وبيدف المالية الالزمة لتمويل جانب النفقات العامة اضافة الى 

ئب تحتل الصدارة بين وان الضرا تحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي بين افراد المجتمع
مصادر تمويل الموازنة ليس من خالل جانبيا المالي الذي تقدمو وانما ايضا من خالل 

عند وان مفهوم الضريبة ، ( 06،  7991)لطفي ، الجوانب االقتصادية واالجتماعية 
ط ترى ان حيادية الدولة في النشا، المدرسة الكالسيكية  ىو المدرستين الكالسيكية والكينزية 

االقتصادي بمعنى ان الضريبة عند )ادم سمث( فانو يقبل بفرض الضريبة لتمويل نفقات  
الدولة  الحارسة فقط ، اما )ريكاردو( فانو  يرى بان  الضريبة عمى الريع التي تفرض عمى 
الممكية العقارية ال تصيب المستيمك بقدر اصابتيا مالك العقار نفسو ، كما انو ال يحبذ فرض 

اما المدرسة الكينزية  مى االستيالك ألنيا سوف تؤدي الى المطالبة برفع االجورضريبة ع
واصدار المورد كينز كتابو الشيير )النظرية العامة  1929فبعد فترة الكساد العظيم عام 

لالستخدام والفائدة والنقود ( اصبح تدخل الدولة في النشاط االقتصادي واضحا وبالتالي 
ر عمى الطمب االستيالكي عن طريق السياسة الضريبية ، بمعنى ان تستطيع الدولة ان تؤث

الدولة تفرض ضريبة عالية عمى ذوي الدخول المرتفعة وفي نفس الوقت تخفض او تعفي 
الضريبة عمى ذوي الدخول المنخفضة ، اضافة الى ان الدولة تستطيع ان تشجع االستثمارات 

 . االستثمارية عن طريق تقديم اعفاءات ضريبية عمى المؤسسات
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% 45% وفي اليابان 60وقد بمغت الضرائب المفروضة عمى المنتجات النفطية في اوربا    
منظمة التعاون والتنمية  (OCED)% ، وان الضرائب المفروضة في منظمة 15وامريكا 

( ترليون دوالر ، فيما حصمت منظمة اوبك 5.547( بمغت )2011-2007االوربية لممدة )
(OPEC عمى )( ترليون دوالر 4.164عوائد مالية من جراء تصدير النفط الخام قرابة )

( ترليون دوالر لصالح الدول المستيمكة لمنفط ، اي ان 1.383بالتالي فان الفرق يكون )
الضرائب والرسوم التي تفرضيا الدول المستيمكة اكبر من نفقات مبالغ تصدير النفط الخام 

ئدات حكومات الدول المستيمكة من كل برميل اعمى من لمدول المنتجة ، ومن ثم فان عا
عائدات الدول المنتجة لكل برميل ، لذلك يرى الخبراء ان الدول المستيمكة لمنفط ستكون من 

 .مصالح الدول المنتجة لمنفط الخاماكبر المدافعين عن 

 (State Property)ثانيًا : الدومين  

وىي االموال المنقولة والعقارية التي تمتمكيا الدولة والييئات العامة وىي عمى قسمين 
فيقصد بو االموال التي تمتمكيا الدولة او احدى الدومين العام )الدومين العام والخاص( ، و 

ىيئاتيا والتي تحقق منفعة عامة لممجتمع دون مقابل مثل الطرق والمطارات والحدائق العامة 
فيي االموال التي تمتمكيا الدولة ممكية خاصة وتكون الدومين الخاص ابو ذلك ، اما وما ش

خاضعة ألحكام خاصة مثل الغابات واالراضي الزراعية حيث انيا تولد ايرادا ماليا لمدولة ، 
 . ص الى زراعي وصناعي وتجاري وماليويقسم الدومين الخا

 (  (Loansثالثًا : القروض  

تحصل عميو الدولة عن طريق المجوء الى الغير )افراد او  ىو مبمغ من المال
مؤسسات( مع التعيد بتسديده مع الفوائد المترتبة عميو عند حمول اجل استحقاقو ووفقا لمشروط 

، وان القروض اصبحت من مصادر التمويل الميمة جدا في  المثبتة في العقد عند االكتتاب
ب في تمويل الموازنة العامة ، او عندما يتبع الوقت الحاضر خاصة في حالة تعذر الضرائ

فرض المزيد من الضرائب رد فعل شديد واستياء عام من قبل المكمفين بدفعيا ، وان االكتتاب 
بسندات القرض من االفراد او المؤسسات داخل او خارج البمد تكون باالتفاق وحصيمة القرض 

 ررات العتماد الحكومة عمى القروضبتستخدم في مجاالت استثمارية مختمفة ، وىناك عدة م
منيا ، في حال وصمت الضرائب الى الحد االقصى بحيث ال يمكن ان تمجا الدولة الى المزيد 
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من الضرائب ، او ردود الفعل من قبل المجتمع في حال فرضت الدولة ضريبة جديدة ، وان 
قطاعات االنتاجية القروض يجب ان تستخدم في تمويل االستثمارات الحكومية وخاصة في ال

 .لما ليا من مردود مالي يوجو في مواجية اعباء القرض في المستقبل

كانت مصادر غير اعتيادية ولكن في الوقت الحاضر  العامة نخمص الى ان القروض   
اصبحت من المصادر االعتيادية لعممية تمويل الموازنة العامة ، وانيا اذا استخدمت في 
تمويل النفقات االستثمارية  وليس لتمويل النفقات االستيالكية )الجارية( فان ىذا القرض 

حقق التوازن او الفائض في الموازنة سوف يعود بالنفع عمى االجيال القادمة وايضا سوف ي
 العامة .

 رابعا : االيرادات االدارية )الرسوم ، االتاوات ، الغرامات(

( : ىو مبمغ من المال يدفعو االشخاص الى الحكومة  او احدى ىيئاتيا Feesالرسوم  ) -1
تجمب لو النفع العام )الخاص( وتكون بناء عمى طمب منو   Serviceمقابل خدمة معينة 

يحدد الرسم عادة بقيمة الخدمة التي ادت وقد يقل عنيا بكثير من االحيان مثل رخصة و 
 . حمل السالح او رخصة قيادة السيارة

( : وىي االموال التي تفرضيا الحكومة بصورة اجبارية Royaltiesاالتاوات / الريع ) -2
ال العامة عمى مالك العقار بنسبة المنفعة التي عادت اليو _صاحب العقار_ من االعم

التي قامت بيا الدولة او احدى ىيئاتيا المحمية ، ويشترط في استعمال االتاوات )مقابل 
التحسين( ان توفر المنفعة العامة في االعمال التي تفرض االتاوات عمييا ، اضافة الى 
ان تكون المنفعة التي تقدم لمالك العقارات قابمة لمقياس والتقدير لتتمكن الحكومة من 

 .ع التكاليف بالتساويتوزي
( : وىي االموال التي تفرض كنوع من العقوبة عمى من يرتكب Fines الغرامات )  -3

المخالفات ، وان الحكومة ال تعتمد عمييا كمورد من الموارد االصمية وذلك الن حصيمتيا 
، ال يمكن التنبؤ بو من خالل السنةتعتمد عمى عدد االفراد الذين يرتكبون المخالفات وىذا 

 .او ايرادات امالك الدولة الدومينلذا فان اىميتيا ال تقارن بالضرائب 
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 المطمب الخامس : اسباب حدوث االختالل في الموازنة العامة 

ان الموازنة العامة تمثل وجود جانبين ىما جانب النفقات العامة وجانب االيرادات 
النفقات العامة ادى ىذا الى  العامة ، فاذا حصمت زيادة في جانب االيرادات العامة عمى

حصول فائض في الموازنة العامة ، اما في حالة زيادة النفقات العامة عمى االيرادات العامة 
فان الموازنة تعتبر في حالة عجز ، والعجز ىو الفجوة بين االيرادات العامة والنفقات العامة 

ابل لتوازن الميزانية ، حيث ان ومن الواضح ان العجز مفيوم مق , والتي تعالج من قبل الدولة
توازن الميزانية يكون ميم ولو االثر الكبير في الميزانية عندما يستخدم كمؤشر ليا ، وان 
طبيعة التوازن في الموازنة العامة تعتمد عمى جانبين االول العناصر التي يتم ادراجيا في 

وان عجز الموازنة ، ( 1)دات الموازنة وىي المصروفات والثاني العناصر المستبعدة من االيرا
  -يحدث بشكل عام من خالل عدة اسباب ىي :

 عدم مواكبة االيرادات العامة لمنفقات العامة . -1
 عدم التقدير الصحيح لإليرادات والنفقات العامة من الجيات المختصة في الحكومة . -2
العجز المتراكم والمستمر في الموازنة العامة لعدة سنوات سابقة . وبشكل عام يمكن ادراج  -3

  -اسباب حدوث العجز في الموازنة العامة الى اسباب )داخمية وخارجية ( وكما يمي :

 االسباب الداخمية : -أ

، وان انخفاض االيرادات السيادية : وتتمثل بشكل رئيسي بالضرائب والرسوم )الكمركية(  -1
الضرائب تعمل عمى تمويل االنفاق االستيالكي وتقمل من حجم االدخار الوطني ىذا في 

والعكس ان تخمف الجياز الضريبي ووجود الفساد  حال وجود جياز ضريبي متطور ،
االداري باإلضافة الى عدم كفاءة االداء الحكومي في االنفاق يؤدي الى زيادة العجز في 

 .الموازنة العامة
سع في برامج التنمية _السيما في الدول النامية_ التي تؤدي الى زيادة االنفاق التو  -2

الحكومي مع عدم وجود الرقابة في عممية الصرف ولم تقابميا ايرادات عامة سوف يؤدي 
 . الى حدوث عجز في الموازنة العامة 

شكل كبير اسباب سياسية واقتصادية ، وتتمثل االسباب السياسية بزيادة نفقات الدولة ب -3
خاصة قبل االنتخابات والتي تسعى من خالليا إلثبات جدارتيا بالحكم ، اما االسباب 
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االقتصادية فان ارتفاع التضخم يؤدي الى زيادة نفقات الدولة وبالتالي يكون من الصعب 
تمويل النفقات العامة من خالل الضرائب ، اضافة الى ان سعر الفائدة في حال ارتفع 

 . ز من خالل زيادة االيرادات المطموبة لتسديد فوائد الدينايضا سيسبب عج

 االسباب الخارجية : -ب 

تقمبات اسعار صرف العمالت : ان ىذه التقمبات تؤدي الى عدم استقرار االقتصاد داخميا  -1
وخارجيا من خالل انخفاض االستثمار بسبب عدم استقرار الصادرات واالستيرادات الذي 

مع المحمية وبالتالي يخفض االنتاج المحمي وتزداد البطالة ينعكس عمى  الطمب لمس
وينخفض الدخل االمر الذي يؤدي الى ارتفاع نفقات الحكومة والنتيجة حصول عجز في 

 الموازنة .
المديونية الخارجية : يؤدي النقص الحاصل باإليرادات السيادية الى عدم قدرة االقتصاد  -2

الحكومة الى الدين الخارجي ، االمر الذي يؤول  القومي عن تمبية عجز الموازنة فتمجا
( لإليفاء بيذه الديون والفوائد المستحقة عمييا Bondsالى اصدار الحكومة الى السندات )

يجة حصول عجز في الموازنة وبالتالي سوف يستبدل الدين الخارجي بدين داخمي والنت
 .العامة

فأنيا من الحاالت القميمة التي تحصل في اما بخصوص الفائض في الموازنة العامة    
الدول _سواء نامية)الريعية( او متقدمة_ ، وىناك فوائض تحصل في الدول ذات االقتصاد 
غير النفطي من خالل تخفيض جزء من الدخل الوطني )سياسة انكماشية( مثمما فعمت بعض 

ت القادمة من اجل سداد الدول االوربية عالية المديونية بتكوين فوائض في موازنتيا لمسنوا
الديون المترتبة عمييا ، اما في االقتصاد الريعي فان الفائض يتحقق من خالل ارتفاع اسعار 

 . النفط الخام في االسواق العالمية
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 االول : الميزان التجاري ) المفهوم ، المكونات ، االختالل (المطمب 

يعرف الميزان التجاري بانو الفرق بين صادرات البمد وبين قيمة استيراداتو خالل مدة 
إذا كانت قيمة صادراتو أكبر من  ( Surplus )زمنية معينة ، و يسجل الميزان التجاري فائضًا 

ويقصد بو ، ا كانت قيمة مستورداتو أكبر من قيمة صادراتوقيمة االستيرادات ، ويسجل عجزًا إذ  

أيضًا التجارة الخارجية المنظورة ويشمل مشتريات ومبيعات دولة ما من السمع والخدمات وىذا 
ن الصادرات واالستيرادات من السمع ىو المفيوم الواسع لمميزان التجاري )وىو يمثل الفرق بي

والخدمات المنظورة وغير المنظورة ( ، وصافي الميزان التجاري او الجاري = إجمالي 
 -أجمالي االستيرادات )لمسمع المنظورة ام غير المنظورة( كما موضح في ادناه : –الصادرات 

( Net export = export – import ) 

ويطمق عميو  1الجزء األكبر واالساسي من ميزان المدفوعاتوالميزان التجاري يشكل    
وتسجل الصادرات قيد دائنًا تترتب عميو تدفق  ( current accountبالحساب الجاري  )

مدفوعات من الخارج في حين تسجل االستيرادات قيد مدينًا يتضمن تدفق مدفوعات الى 
ن العجز في البمدان المتقدمة، و أن الخارج، يختمف العجز الذي يحصل في البمدان النامية ع

العجز في البمدان المتقدمة يحدث في الغالب نتيجة الدورات االقتصادية، مثل الواليات المتحدة 
االمريكية واستراليا لدييا عجز في الميزان التجاري، لكنيا تمتمك جياز انتاجي مرن قادر عمى 

الكبيرة الداخمة الييا، أما العجز في تغطية الطمب المحمي الكبير عن طريق رؤوس االموال 
الميزان التجاري في الدول النامية ىو أمر في غاية الصعوبة وذلك ألنيا تعتمد عمى اإليرادات 

 المتحققة من الفائض في الميزان التجاري لتحقيق النمو في القطاعات االقتصادية .

                                                           
1

عرف صندوق النقد الدولي ميزان المدفوعات عمى انو بيان احصائي يوفر بأسموب منيجي منظم ما يجري من معامالت اقتصادية  
 بين اقتصاد معين والعالم الخارجي خالل فترة زمنية محددة .
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  -ىي :  المكونات االساسية لمميزان التجاريوان 

: ويضم كافة السمع والخدمات المنظورة التي ( commodity balanceمعي )الميزان الس -1
 يتم تبادليما عبر الحدود الجمركية  بين الدول . 

( : ويضم كافة الخدمات غير منظورة التي يتم service balanceالميزان الخدمي ) -2
، تأمين ، تبادليا بين الدول المتعاممة تجاريًا مثل  النقل، السياحة ، خدمات حكومية 

 االستثمارات

 مفهوم اختالل الميزان التجاري ودرجة االنكشاف االقتصادي :  – 

يعد الميزان التجاري ألي دولة مؤشرا عمى قوة وقدرة االقتصاد االنتاجية ، وعمى قدرة      
صادراتيا لموصول الى االسواق الدولية ، وىو يؤشر حالة العجز او الفائض أي كون الدولة 
دائنة ام مدينة ، فإذا كان الميزان التجاري في حالة فائض ىذا يعني أن صادرات البمد من 

والخدمات أكثر من استيرادات البمد في السمع والخدمات ، والعكس ىو حالة العجز فان السمع 
 االستيرادات تكون اكبر من الصادرات ، وكما يمي :   

 الفائض في الميزان التجاري: -1

يشكل الميزان التجاري جزءًا كبيرة واساسي من ميزان المدفوعات وال يشمل صفقات      
الخدمات واألموال، أال أن الفائض والعجز لو أىمية كبيرة عمى االقتصاد. فعندما تتفوق قيمة 
الصادرات عمى االستيرادات يتعزز الموقف االقتصادي لمبمد، فيذا يعني أن البمد يمتمك جياز 

مرن قادر عمى تمبية الطمب الداخمي والطمب الخارجي. ويمتمك الكفاءة االقتصادية  إنتاجي
(Economic efficiency)  من حيث التكاليف والجودة في األسواق الخارجية، وبالتالي فإن

الفائض من الميزان التجاري سوف يعزز العممة األجنبية التي سوف تزيد من احتياطاتيا من 
 تيراداتو  و تسديد االلتزامات الخارجية ، و رفع سعر صرف عممتو  فيأجل ضمان تمويل  اس

أسواق الصرف الدولية والمحافظة عمى قوتيا الشرائية، باإلضافة الى توفير فرص العمل وتقميل 
 نسبة البطالة في المجتمع وزيادة قدرات البمد االنتاجية.
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 العجز في الميزان التجاري : -2

ان التجاري يعني تفوق جانب االستيرادات عمى جانب الصادرات وىو ان العجز في الميز     
مؤشر خمل وضعف القدرات االنتاجية لمبمد، وتدني الطاقة اإلنتاجية والعجز عن تمبية الطمب 
الداخمي والخارجي األمر الذي يوكل الى زيادة االستيرادات إلشباع الطمب الداخمي ونوع ىذه 

الييكل اإلنتاجي، إذا كانت المستوردات تشمل مواد غذائية، االستيرادات يكشف عن اختالل 
فيذا يعني أن البمد يعاني من تمبية احتياجاتو الداخمية وتوفير متطمبات األمن الغذائي، وأن 

زيادة حدة العجز في الميزان التجاري سوف تؤدي الى انخفاض احتياطيات البمد من العممة  
 externalلوقوع في فخ المديونية الخارجية )يخطر الى االستدانة وا الصعبة مما

indebtedness ) 

 درجة االنكشاف االقتصادي :  -3

نعني بو درجة ارتباط اقتصاد بمد ما بالعالم الخارجي ، بمعنى انو مؤشر يبين االىمية    
النسبية لمتجارة الخارجية وىو )مجموع الصادرات واالستيرادات مقسومة عمى الناتج المحمي 
االجمالي( اذ ان ارتفاع ىذا المعيار يعني تزايد اعتماد االقتصاد الوطني عمى االسواق 

لتصريف منتجاتو  و الحصول عمى مختمف احتياجاتو من السمع والخدمات  ،  أي الخارجية 
وجود تبعيو  االقتصاد الوطني مع العالم الخارجي، ويكون االقتصاد الوطني ذو ارتباط وثيق 
جدا لمتغيرات الخارجية مثل تغير االسعار العالمية لسمعة النفط _البمدان الريعية_ والقوانين التي 

( ، وان الدرجات العالية لالنكشاف االقتصادي ترتبط WTO ظمة التجارة العالمية )تصدرىا من
بمقدار تأثر االقتصادات بالصدمات الخارجية وتقمبات التجارة الخارجية عمى اداء االقتصاد 

 الوطني، وتقاس درجة االنكشاف االقتصادي من خالل ثالثة مؤشرات دولية ىي : 

تج المحمي اإلجمالي : وبموجب ىذا المؤشر يعتبر االقتصاد نسبة  االستيرادات إلى النا -1
 .%( (20منكشفًا اذا تجاوزت النسبة 

% ( فما فوق (25نسبة الصادرات إلى الناتج المحمي اإلجمالي : فاذا ما كانت ىذه النسبة  -2
 .دل ذلك عمى وجود انكشاف اقتصادي 
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الناتج المحمي اإلجمالي : ووفق ىذا نسبة التجارة الخارجية )صادرات +االستيرادات( إلى  -3
 درجة تدل عمى االنكشاف االقتصادي لمبمد .  1% (45المؤشر تعتبر نسبة )

 

 المطمب الثاني : التجارة الخارجية  ) المفهوم ، االهمية ، االهداف (

تعرف التجارة الخارجية عمى انيا حركة السمع والخدمات والحركات الخارجية )االستيراد      
وايضا ىي اىم صور العالقات التجارية التي يتم من خالليا ، تصدير(  بين البمدان المختمفة وال

بمعنى  ،اجراء التبادل لمسمع والخدمات بين الدول المختمفة من حيث الصادرات واالستيرادات 
انيا فرع من فروع عمم االقتصاد تبحث في عممية تبادل السمع والخدمات ورؤوس االموال بين 

ول وتمثل نسبة كبيرة من الناتج القومي لمبمدان وتؤثر عمييا التشريعات والقوانين والرسوم الد
 .( 1)الجمركية اضافة الى تقمبات اسعار صرف العمالت

بان المعامالت التجارية الخارجية المتمثمة بعممية انتقال العمل  يمكن القول سبق ومما   
وراس المال او السمع  المختمفة تنشا بين افراد ومؤسسات يقيمون في وحدات سياسية مختمفة او 

التجارة الخارجية ىي مختمف المبادالت التجارية الخارجية  بين الحكومات المختمفة، بمعنى ان
غير المنظورة  ( التي تنشأ بين البمدان المختمفة  بيدف تحقيق بعض بصورتييا  ) المنظورة و 

االىداف االقتصادية واىميا اشباع اكبر قدر ممكن من الحاجات االساسية لكل بمد ، وال يوجد 
في الوقت الحاضر اقتصاد  مغمق ، اذ  ان  اغمب االقتصادات ىي اقتصادات مفتوحة ، و 

خارجية من الناتج المحمي االجمالي وكذلك معدل االقراض تعبر النسبة المئوية لمتجارة ال
 .واالقتراض في االسواق المالية العالمية عن درجة االنكشاف االقتصادي والتجاري 

 تؤدي التجارة الخارجية دورًا ميمًا في اغمب االقتصادات  سواء كانت دول متقدمة او نامية    
عالقات بين الدول المختمفة وتؤثر في مختمف لما تخمقو من شبكة متكاممة من الروابط وال

 جوانب انشطتيا االقتصادية وكاالتي :
ان التجارة الخارجية في بمد ما تقوم بتزويد المستيمكين بالسمع والخدمات التي ىم بحاجتيا  -1

وال يستطيعون انتاجيا محميا عن طريق نشاط االستيراد ، وكذلك يستطيع اي بمد في ظميا 
                                                           

1
%( 5666بشان احتساب المعدل العالمي لنسبة )االنكشاف االقتصادي( ، فيناك من يحتسب النسبة )ىناك اختالف في اآلراء  

 ، العدد السادس والعشرون . 2116حسب نشرة التجارة الخارجية لممنطقة العربية لمنظمة االسكوا الصادر في عام 
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السمع المنتجة بتصديرىا الى البمدان االخرى ، مما يساعد عمى تحقيق التخمص من فائض 
 . الت الييكمية الداخمية والخارجيةالتوازن بين قوى العرض والطمب وتصحيح االختال

تسعى جميع الدول النامية دائمًا إلى تنويع ىياكل إنتاجيا وزيادة رأسماليا الوطني ، اذ ان  -2
بشكل رئيسي بنمو حجم الواردات من السمع األساسية ونمو حجم عممية التنمية فييا  ترتبط 

، وىذه الحالة تتطمب توفر التدفقات المالية إلييا لتغطية مدفوعات القروض  الصادرات
وفوائدىا، فإذا ما تمكنت ىذه الدول من تمويل الواردات عن طريق االقتراض فالبد من 

 . ئدىازيادة الصادرات بما يمكن من خدمة الديون وفوا
)االنتاجية والتنافسية( في  ان التجارة الخارجية تعتبر مؤشرا جوىريا عمى مقدرة الدول -3

االسواق العالمية وبالتالي تنعكس عمى االثر االيجابي لمميزان التجاري من خالل زيادة 
رصيدىا النقدي من العمالت االجنبية ، اضافة الى تحقيق مكاسب في الحصول عمى 

 .السمع باقل تكمفة مما لو تم انتاج السمع محميا 
اساسيًا في عممية التنمية ، اذ ان نمو حجم الصادرات  ان التجارة الخارجية تؤدي دوراً  -4

سوف يؤدي إلى زيادة الناتج المحمي اإلجمالي ، وزيادة معدالت التشغيل وبالتالي زيادة 
الواردات ، وينعكس ذلك عمى الموجودات من السمع االستثمارية وما يتصل بوسائل تطور 

جارة  الخارجية ايضًا من نقل وتنمية ورفع كفاءة النشاط االقتصادي ، وتمكن الت
التكنولوجيات والمعمومات األساسية التي تفيد في بناء االقتصادات المتينة و تعزيز عممية 
التنمية المستدامة ، وانطالقا من ىذا فان االرتباط بين التجارة  الخارجية وعممية التنمية 

 .لعممية التنمية  يستوجب بيئة اقتصادية دولية مناسبة ، ونظام تجاري دولي مساند

تتمثل زيادة  اقتصاديةوىي اىداف اهداف تعمل عمى تحقيقها والتجارة الخارجية ليا عدة    
الموارد المالية لخزينة الدولة وذلك لتمويل النفقات العامة ، وحماية الصناعات الناشئة و توفير 

ن خطر االغراق الظروف المناسبة ليا ، وحماية االقتصاد الوطني والصناعات المحمية م
فتتمثل بحماية مصالح بعض افراد المجتمع مثل  االجتماعيةوالمنافسة الخارجية ، اما االىداف 

المزارعين او المنتجين لسمع معينة )ضرورية لممجتمع( من خالل تقديم ليم االعانات والقروض 
 .جتمع الميسرة وما شابو ذلك ، اضافة الى اعادة توزيع الدخل القومي بين افراد الم
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 المطمب االول : عالقة اسعار النفط بالموازنة العامة 

  اسعار النفط وعالقتها باإليرادات والنفقات العامة : اوال

تتسم السوق النفطية بكثرة تقمبات اسعار النفط وذلك بسبب تعرضيا لمعديد من العوامل 
ع دول العالم سواء ، وباعتبار النفط سمعة استراتيجية واقتصادية وسياسية ميمة بالنسبة لجمي

أكانت متقدمة ام نامية ، مستيمكة ام منتجة لمنفط ، وان ارتفاع اسعار النفط في االسواق 
العالمية يكون في صالح الدول المنتجة والمصدرة لمنفط الخام ، االمر الذي يؤدي الى زيادة 

يجابا فييا ويزيد من عوائدىا النفطية والتي تكون االساس في ايراداتيا العامة وبالنتيجة يؤثر ا
، حيث ان ارتفاع اسعار النفط سيؤدي الى زيادة  اما في الدول المستيمكة لمنفط، نفقاتيا العامة 

( بدال من ان تفرض رسوم Excise Taxفرض الضرائب عمى المنتجات النفطية المكررة )
عمى وارداتيا من النفط ، االمر الذي يؤدي بالدول المستوردة ان تميز بين المنتجات  كمركية

المختمفة بالنسبة الى مستوى فرض الضريبة وذلك بما يخدم اىدافيا االقتصادية واالجتماعية ، 
فالضريبة عمى البنزين مثال تحقق حصيمة ضريبة كبيرة _الن الطمب عمى البنزين منخفض 

دم عوائدىا المالية في اقامة الطرق وصيانتيا خدمة لمستخدمي السيارات ، المرونة_ تستخ
والباقي يذىب كمورد مالي سخي لخزانة الدولة العامة ، وىناك ضرائب اخرى تفرض كضريبة 
الكاربون التي تدعم صناعة الفحم المحمي كما يحدث في اوربا وكما يحدث في اليابان بغية 

ن وتشجيعيم عمى التحول الى مصادر الطاقة االخرى بحجة التأثير عمى سموك المستيمكي
حماية البيئة من التموث ، وايضا لدى الدول المستوردة لمنفط نفقات مختمفة تكون عبئا عمى 
الدولة بالتالي تفرض ضريبة يكون اليدف منيا تغطية نفقات االحتفاظ بالمخزون النفطي 

 . ي فرنسا والدنمارك وىولندا والمانيااالستراتيجي لمواجية الطوارئ كما ىو الحال ف

ان االيرادات النفطية ليا عالقة وثيقة جدا)ايجابية( باإليرادات العامة ، و كمما ارتفعت     
اسعار النفط الخام ادى الى زيادة االيرادات النفطية االمر الذي يؤدي الى زيادة االيرادات 
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دث فيما لو تم االعتماد بالكامل عمى العامة ، لكن بنفس الوقت ىناك اخطار ممكن ان تح
النفط كمصدر رئيس لإليرادات العامة ، بالتالي سوف تنعكس المخاطر عمى االقتصاد 
الوطني، ومن ثم ان االيرادات النفطية غير مستقرة ألنيا تكون محددة بعوامل خارجية تؤثر في 

م ذات االقتصاد الريعي تكون وان بطبيعة البمدان المنتجة والمصدرة لمنفط الخا ،اسعار النفط 
نفقاتيا متعددة ومختمفة خاصة وان اغمب ىذه الدول تعد من الدول النامية التي ليس ليا مرونة 
انتاجية وال نظام ضريبي متطور االمر الذي سيخمق زيادة في حجم نفقاتيا عمى جانب ايراداتيا 

مويل االستيالك العام وجانبا ، حيث ان االنفاق العام يغطي مسالة دعم االجور والرواتب وت
اساسا من االستيالك الخاص فضال عن مختمف اشكال الدعم االنتاجي ان وجد ، وبالتالي ان 

عمى  1( Hitchhikersسموك االنفاق الريعي في ىذه الدول قد شجع ظاىرة ) الركوب المجاني 
اع االفراد من السمع نطاق واسع والتي تعني عدم قدرة الحكومة من تحصيل الضرائب مقابل انتف

والخدمات المقدمة ليم كون تمك السمع ال تستثني احدا من افراد المجتمع مثل خدمات االمن 
 . والدفاع وفرض القانون وغيرىا

بان ان ارتفاع اسعار النفط العالمية يؤدي الى زيادة االيرادات نخمص مما ورد اعاله      
الواردة االمر الذي يؤدي الى زيادة قدرة السمطات المالية  النفطية وبالتالي تزداد التدفقات النقدية

عمى التوسع في االنفاق العام _خاصة االنفاق الحكومي االستيالكي او االستثماري_ والذي 
يشير الى تحسن في اداء النشاط االقتصادي والنتيجة تكون زيادة حجم االيرادات العامة 

يجاب عمى اوضاع الموازنة العامة والعكس صحيح الضريبية وغير الضريبية الذي ينعكس باإل
في حالة انخفاض اسعار النفط العالمية سوف يؤدي بالمحصمة النيائية الى حالة سمبية عمى 

 اوضاع الموازنة العامة .

 اسعار النفط  وعالقتها بالعجز والفائض في الموازنة العامة  : ثانيا

ان مبدا توازن الموازنة يضع الموازنة العامة في حالة التساوي بين االيرادات العامة      
والنفقات العامة لكنو ليس  بالضرورة يكون محققا  دائما ، فقد  يختل التوازن فتصبح  الموازنة 
بعجز او فائض ، والسبب يكون من خالل التقمبات )ارتفاعا وانخفاضا( في اسعار النفط 

 لمية، اذ يؤدي انخفاض حجم االيرادات النفطية والفوائض المالية الى انخفاض حجم االنفاقالعا
                                                           

1
 ظاىرة الركوب المجاني تعني ان االفراد يستفيدون من الخدمات التي تقدميا الحكومة بدون ان يقابميا دفع ضريبة لمحكومة . 
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الحكومي في الدول الريعية ، وان النفقات العامة ترتبط بعوامل داخمية مثل برامج التنمية 
االقتصادية واالثار التضخمية وفي حالة وجود عجز في الموازنة سوف يؤدي ذلك الى 

كل النفقات العامة الى صالح )النفقات الجارية( عمى حساب النفقات تحيز)ميالن( ىي
 االستثمارية.

ان تزايد اسعار النفط و التدخل الكبير من قبل الحكومة في النشاط االقتصادي الذي ادى     
الى زيادة االنفاق الحكومي لكثير من الدول وخاصة الدول المنتجة لمنفط حيث تتركز ىذه 

ت البنية التحتية المادية واالجتماعية الداعمة لعممية النمو االقتصادي ، وان تم الزيادة بمشروعا
من قبل الحكومة باعتماد سعر متحفظ لمنفط الخام اال ان النقص سيكون في عدم وجود 
ارشادات وتعميمات موجيو الى كيفية انفاق االيرادات االضافية  او اذا  كان سيتم انفاق  تمك  

فية في محميا ، الن استخدام ىذه االيرادات االضافية في تسديد المستحقات االيرادات االضا
( في ما اذا انخفضت complex disabilityالدائمة سوف يؤدي الى حالة عجز مركب )

اسعار النفط العالمية وبالنتيجة فان االقتصاد الوطني يصبح في حالة ىشة وقد ال تنفع معو 
 . فيما بعداجراءات التقشف من قبل الحكومة 

واما في حالة تحقيق فوائض مالية في الموازنة العامة جراء ارتفاع اسعار النفط العالمية فان     
اغمب البمدان النفطية تواجو تحديات اضافية في سياسة التوازن الخارجي ، اضافة الى اثار 

منيا المرض سمبية جراء ارتفاع اسعار النفط بشكل مفاجئ يثير توقعات باستمرار الفائض ، 
وانماط السموك المنبثقة عن الثقافة الريعية االمر الذي يستدعي  1(Dutch diseaseاليولندي )

( توضع فييا الفوائض المالية وتستخدم في sovereign fundsان تخصص صناديق سيادية )
 عمميات االستثمار المختمفة وخاصة في تطوير واكتشاف الحقول النفطية  اضافة الى التنويع
االقتصادي لمبمد من خالل االستثمار في القطاعات االنتاجية االخرى ) الصناعية والزراعية 
والخدمية ( ،  وبالتالي يصبح الفائض المتراكم لتمك البمدان الريعية بمثابة حاجز صد 
المتصاص التقمبات التي تحدث في اسعار النفط العالمية ، بل وايضا _باعتبار النفط مورد 

 .  يكون انصاف لألجيال القادمة ناضب_ سوف

                                                           
1

المرض اليولندي : ىو عبارة ظيور وزيادة ثروة طبيعية تؤدي الى زيادة االيرادات المالية التي ترفع من قيمة العممة المحمية امام  
 عمالت الدول االخرى فترتفع الصادرات وتنخفض االستيرادات .
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 طرق تمويل اختالل الموازنة العامة لمدول الريعية وتحقيق التوازن المالي : ثالثا  

ان عممية تمويل العجز في الموازنة العامة لمدول الريعية يتم باختيار عدة طرق والموازنة     
زنة العامة بشكل رئيسي الى تقسم طرق تمويل اختالل الموا بينيا وفقا لمواقع االقتصادي ، و

والذي يشمل ) الصناديق السيادية ، االنفاق العام ، الضرائب ،  التمويل الداخميقسمين ىما 
والذي يتمثل  التمويل الخارجياالقتراض الداخمي ، التمويل بالعجز( ، والقسم الثاني ىو 

المصارف )االقتراض الخارجي ، المنح و قروض ميسرة او تفضيمية واالقتراض من 
 -والمؤسسات التجارية( وكما يمي : 

 أ : التمويل الداخمي 

( : وىو من المصطمحات الحديثة التي ظيرت Sovereign Fundsالصناديق السيادية ) -1
في االدبيات االقتصادية ، وتعتبر االموال الداخمة الى الصندوق بمثابة وسائط استثمارية 

، وتدار من قبل ىيئات او  ممموكة لمحكومة يتم تمويميا من موجودات الصرف االجنبي 
وىي نتائج الفائض اجيزة حكومية بشكل منفصل عن االحتياطات العمالت االجنبية ، 

 المالي المتحقق من بيع سمعة النفط والغاز الطبيعي .
االنفاق العام )الحكومي( : ان االنفاق العام لو دور كبير في الموازنة العامة ، فاذا ازداد  -2

االنفاق العام ولم يقابمو زيادة في االيرادات العامة بشكل مناسب فانو يؤدي الى العجز في 
ما يتطمب تخفيض )ترشيد( االنفاق الحكومي ، لكن ليس من السيولة الموازنة العامة م

تخفيض النفقات العامة وذلك الن الدول التي تساير عممية التنمية والنمو االقتصادي تزيد 
من حجم نفقاتيا العامة لذلك ، فضال عن اوقات الحرب ومعالجة الكساد ايضا تزيد 

التوازن المالي في الموازنة العامة يجب عمى الحكومة من نفقاتيا بشكل كبير ، ولتحقيق 
بمعنى زيادة فاعمية االنفاق العام بالقدر الذي يؤدي  بترشيد االنفاق العامالحكومة ان تقوم 

الى زيادة قدرة االقتصاد الوطني عمى تمويل التزاماتو والعمل عمى رفع كفاءة  االنفاق الى 
الى زيادة مردودية االنفاق فاق بما يؤدي اعمى درجة ممكنة  ومراعاة  االولوية في االن

،  اذ ان عممية ترشيد االنفاق ال يعني التقشف المالي _الذي يمكن ان يؤدي الى العام
 الركود االقتصادي_ لكنو يعني الحصول عمى اعمى انتاجية ممكنة باقل تكاليف ممكنة .



 05 القسم االول: االطار المفاهيمي السعار النفط والموازنة العامة وميزان التجارة الخارجية
 

 

ازنة العامة ، اذ ان الضرائب : ان زيادة معدالت الضريبة يكون ميم في تمويل عجز المو  -3
الحكومة يمكن ليا _بما ليا من سمطة قانونية_ ان تزيد معدالت الضريبة من اجل تغطية 
النفقات العامة المتزايدة لكن الزيادة الضريبية تكون بحدود معينة وعقالنية ، وان زيادة 

(  يجب ان تكون وفق اسس وركائز مدروسة مسبقا Tax burdenالحصيمة الضريبية )
صبح قوة داعمة لإليرادات السيادية في مواجية العجز ، وىناك عدة طرق )امكانات( لت

التي تؤدي لزيادة االيرادات العامة في مواجية العجز وتحقيق  لزيادة الحصيمة الضريبية
 -التوازن المالي نذكر منيا : 

مدروسة الضريبة عمى االرباح : وتفرض بالعادة عمى االرباح الصافية لممؤسسات وتكون  -أ 
 وبنسب معقولة من اجل تفادي ظيور نتائج عكسية بسبب زيادة ىذه الضرائب .

ضريبة العقار : وتكون حصيمة ىذا النوع من الضرائب قميل في الدول النامية منو في  -ب 
الدول المتقدمة ، وان في حالة التضخم ترتفع اسعار العقارات وبالتالي ترتفع ارباح 

ت واالراضي مما يزيد ايراداتيم وىنا يمكن الحكومة ان تزيد المستثمرين في مجال العقارا
 من حجم الضريبة _بعقالنية_ وبالتالي تساىم في خفض العجز ولو بشيء يسير .

ضريبة الدخل : وىي الضريبة التي تفرض عمى دخول االفراد ويجب ان تكون تصاعدية  -ج 
وي الدخول المرتفعة  لتحقيق الغاية منيا في سد جزء من العجز ، بمعنى تفرض عمى ذ

التي تصبح لدييم فوائض مالية عمى عكس ذوي الدخول المنخفضة الذين ليس ليم فوائض 
 مالية .

الرسوم عمى الصادرات : من اجل دعم الصادرات من السمع والخدمات المحمية البد من  -د 
الي خفض الضرائب او الرسوم المطبقة عمييا االمر الذي يؤدي الى زيادة الصادرات وبالت

 تزداد حصيمة االيرادات من الصادرات والنتيجة تزداد االيرادات العامة .
ضريبة القيمة المضافة : وىي عبارة عن ضريبة غير مباشرة  عمى االستيالك يتحمميا  -ه 

المستيمك النيائي ، وتعتبرىا الدول اداة ميمة لزيادة حصيمتيا من االيرادات وذلك لتميزىا 
ن مجموع الموارد الحكومية ، ويمكن زيادتيا بدرجة اكبر مما ىي بارتفاع نصيبيا النسبي م

 عميو وتشكل اداة تمويمية بسيطة ووفقا الحتياجات التنمية وظروفيا .
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االقتراض الداخمي : ان االقتراض الداخمي لسد عجز الموازنة العامة يكون من خالل عدة  -4
المركزي الذي يقوم بخمق النقود يكون االقتراض مرة من البنك ، فالقطاع المصرفي مصادر 

وبالتالي يقرض الحكومة كي تواجو العجز الموجود بالموازنة العامة  االمر الذي يؤدي الى 
اثار   تضخمية  وما تعرف في بعض جوانبو بالضرائب المستترة تتمثل بارتفاع معدالت 

اوان تمجا ،  التضخم االمر الذي يؤدي الى ارتفاع الضرائب المقتطعة من دخل الفرد
الحكومة الى المؤسسات المصرفية االخرى )البنوك التجارية بالعادة( وذلك عن طريق اخذ 
مبمغ القرض من البنوك التجارية وبالتالي يقل االئتمان الممنوح الى القطاع الخاص بالتالي 

المتمثل بالجميور والمؤسسات القطاع غير مصرفي او عن طريق .  1يسبب اثر المزاحمة
( عن طريق طرح حواالت IPOية غير مصرفية ، فتقوم الحكومة باالكتتاب العام )المال

وسندات واذونات الخزينة المركزية الى االفراد والمؤسسات المالية االخرى في السوق او 
عن طريق البنك المركزي وذلك بأسعار الفائدة السائدة في االسواق وبالتالي يعالج العجز 

  .عامة الموجود في الموازنة ال

 ب : التمويل الخارجي 

االقتراض الخارجي : ان االقتراض الخارجي لتمويل العجز في الموازنة العامة يعتبر من  -1
الوسائل الميمة لمدولة مع التعيد بسداد مبمغ القرض والفوائد المترتبة عميو وفقا لمشروط 

تتوقف ىذه االثار المتفق عمييا ، ولمقروض العامة اثارا عمى مستوى االقتصاد الوطني و 
عمى كيفية االنفاق ليذه القروض ، فاذا تم انفاقيا ألغراض او مشروعات ذات طبيعة 
استيالكية فسوف تخفض قدرة االقتصاد عمى استيعاب القروض الجديدة واداء خدمة الدين 
الن االنفاق االستيالكي ال يدر دخال او ارباحا ، اما اذا انفقت ألغراض او مشروعات 

رية  )انتاجية( بالتالي سوف  تدر ىذه المشروعات ارباحا يمكن ان تستخدم في استثما
 بالوفاء بأعباء القرض والوفاء  بخدمة الدين. 

المنح والقروض الميسرة )التفضيمية( : ان المنح والقروض الميسرة تساىم في تخفيض  -2
النامية ألنيا تفتقر عجز الموازنة العامة ، وتعتبر ىذه االساليب اكثر استخداما في الدول 

الى امكانية التمويل الداخمي ما عدا االصدار النقدي الجديد ، فقد تستمم المنح التي تكون 
                                                           

1
، القتراض العام يزيح القطاع الخاصاو ا( : يعني ان تمويل االنفاق الحكومي عن طريق الضرائب Crowding outاثر المزاحمة ) 

 اي عبارة عن تحويل الموارد من القطاع الخاص الى القطاع العام .
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عمى شكل نقود او عمى شكل مساعدات سمعية كمواد غذائية  او مواد سمعية اخرى  وىذه 
ستخدم السمع تباع محميا ويتم استخدام االموال في تمويل عجز الموازنة العامة او قد ت

االموال في تمويل مشروعات تنموية او الستكمال مشروعات البنية االساسية التي تساعد 
 .ات في تخفيض عجز الموازنة العامةالحكومة المستممة لممنح او المساعد

اما القروض الميسرة )التفضيمية( فأنيا تمنح بمعدالت فائدة منخفضة او اقل من السائدة في     
طويمة نسبيا ، وىذه القروض تمنح من قبل دول او مؤسسات دولية وتكون  السوق وبفترة سماح

مرتبطة بمشروعات محددة ، اما بالنسبة لمقروض من البنوك التجارية فان الدولة تمجا الييا 
والتي تأتي بشكل رئيسي من البنوك االجنبية حيث اصبحت من المصادر الخارجية الميمة في 

 . تمويل عجز الموازنة العامة
 

 المطمب الثاني : عالقة اسعار النفط بالميزان التجاري 

  التجارة الخارجية في ظل تقمبات اسعار النفط الخام واقع اوال :

تمثل التجارة الخارجية ألي اقتصاد ركيزة من الركائز الميمة في االقتصاد ،وال يمكن لمدول      
ة االقتصادية والسياسية ، فالبد ان ان تعيش  بمعزل عن العالم الخارجي ميما بمغت من القو 

يكون ليذا االقتصاد ارتباطات )امامية وخمفية( يعتمد عمييا عبر مصالح متداخمة ومشتركة مع 
الدول االخرى ، كما تعد التجارة الخارجية من القطاعات الحيوية في أي مجتمع لما ليا من 

لتنافسية في السوق الدولي وذلك الرتباط أىمية كونيا مؤشرًا جوىريًا عمى قدرة الدول اإلنتاجية وا
ىذا المؤشر باإلمكانيات اإلنتاجية المتاحة وقدرة الدولة عمى التصدير، كما تعكس التجارة 
الخارجية مستويات الدخول في اي بمد وقدرتيا عمى االستيراد وارتباط  ذلك كمو برصيد البمد من 

 .  تجاريالعمالت األجنبية وما لو من آثار عمى الميزان ال

(  تتضمن ثالثة قطاعات WTO ان مجاالت التجارة الدولية ضمن منظمة التجارة الدولية )   
ان استراتيجية منظمة التجارة ىي قطاع ) السمع ، الخدمات ، حقوق الممكية الفكرية ( ، و 

العالمية تقوم عمى فكرة التجارة الحرة التي تكونت من خالل اآلراء والنظريات االقتصادية 
الرأسمالية وعبر مدى تطورىا تاريخيًا ابتداًء من تداعيات افكار وطروحات مرحمتيا االولى ذات 

ية الحديثة التي  تتبنى اقتصاد الطابع التجاري  وصوال  الى االفكار  و التحميالت االقتصاد
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السوق في مرحمتو المعاصرة باتجاه عولمة التجارة الحرة ، ومن االسباب الرئيسية لتبمور منظمة 
االزمات االقتصادية التي واجييا االقتصاد الرأسمالي منذ بداية السبعينيات  التجارة العالمية ىو

، والتي ىددت الى نشوب حرب تجارية  من القرن الماضي وانتشار افكار السياسات الحمائية
بين الدول الرأسمالية االمر الذي ادى الى مطالبة العديد من الدول بإعادة احياء االتفاق العام 

( تعتمد عمى  (WTO، اذ ان (  WTOلمجات واستمرار جوالتيا التفاوضية وصوال الى انبثاق )
، ومبدأ المفاوضات  فاذ الى االسواقمبدأ الن ، و مبدأ عدم التمييزعدة مبادى اساسية ىي )

، وان انضمام بعض الدول العربية  التجارية ، ومبدأ الشفافية ، ومبدأ التفضيمية في التجارة(
كاإلمارات والسعودية وغيرىا من الدول اعطى ليا حافزا ودفعة قوية الى تحرير تجارتيا 

سوف يوفر مكاسب ،    WTOالخارجية ـ اذ ان توسع نطاق التبادل التجاري بين اعضاء 
   -:منيا

( سوف تنفذ بسيولة كبيرة الى بقية الدول ، (WTOان صادرات الدول المنضوية تحت  -1
وذلك الن الرسوم الجمركية ستكون منخفضة او معفاة ، مثال ذلك ارتفاع صادرات 

 . (WTO)السعودية بعد انضماميا الى 
 أكانت استيالكية ام استثمارية .امكانية الحصول عمى مختمف السمع والخدمات سواء  -2
جذب االستثمار االجنبي وبالتالي تدفق االموال والتقنيات والخبرات في مختمف المجاالت  -3

 االنتاجية ، اضافة الى انو سيسيم في تنشيط القطاع الخاص ويحقق التنوع االقتصادي .
لنفط الخام بما يؤمن االستفادة من التكنولوجيا المتطورة في مجاالت الطاقة والسيما قطاع ا -4

 انخفاض التكاليف وزيادة القدرة االنتاجية ليذه الدول .

وان تقمبات اسعار النفط العالمية تؤثر في التجارة الخارجية لمبمدان المصدرة والمستوردة لمنفط    
الخام ، فتنعكس عمى حجم الصادرات واالستيرادات سمبا وايجابا وعمى الجانبين ، جانب الدول 

 -رة وجانب الدول المستيمكة وكما يمي : المصد

 التجارة الخارجية لمدول المصدرة لمنفط في ظل تقمبات االسعار النفطية -1

تؤدي الى زيادة كبيرة في حجم االيرادات النفطية لمدول  ان ارتفاع اسعار النفط العالمية   
الفوائض المالية النفطية الريعية وبالتالي تنعكس عمى تطور مستوى معيشة الفرد ، وزيادة حجم 

سوف تؤدي الى تحقيق التنمية والنمو االقتصادي عمى مستوى االقتصاد الوطني بسبب التوسع 
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في حجم النفقات العامة ، كما ان ارتفاع اسعار النفط ادى الى تعزيز تراكم االحتياطيات 
ا اما اىتزازات )خمل( االجنبية لدى البنوك المركزية في الدول المصدرة لمنفط ، مما دعم عمالتي

حالة انخفاض اسعار اما في  ، موازين المدفوعات اضافة الى تخفيض مديونيتيا الخارجية
فأنيا سوف تؤدي الى تراجع عجمة النمو االقتصادي بسبب انخفاض حجم   النفط العالمية

واليا الفوائض المالية النفطية االمر الذي يؤدي الى ان تسحب الكثير من الدول الريعية ام
المودعة لدى البنوك االجنبية لتغطية جانب من انفاقيا الجاري او المجوء الى االقتراض اضافة 
الى تدىور شروط التبادل التجاري واتساع فجوة العجز في الحسابات الجارية في موازين 
مدفوعاتيا ، لكن في نفس الوقت ىناك امور تكون في صالح الدول المنتجة لمنفط _فيما لو 

  -طاعت االستفادة انفا من اثار االرتفاع في اسعار النفط العالمية_ وىي :است

انخفاض الصادرات النفطية لمدول الريعية يؤدي الى المحافظة عمى الثروة النفطية واطالة  -أ 
 عمر النفط )المورد الناضب( لدييا الستفادة االجيال القادمة .

المصدرة لمنفط الى ترشيد االنفاق انخفاض اسعار النفط العالمية يشجع ىذه الدول  -ب 
الحكومي والعمل عمى تنويع صادراتيا وتوسيع القاعدة االنتاجية ليا ، اذا ما توفرت 

 حكومات رشيدة ونزيية تسعى لبناء دولة

 التجارة الخارجية لمدول المستهمكة لمنفط في ظل تقمبات االسعار النفطية  -2

فان ىذا سيؤدي الى اعباء اضافية في موازين ية في حالة ارتفاع اسعار النفط العالم     
المدفوعات ليذه الدول ، و تتحمل اعباء كبيرة جراء ىذا االرتفاع في اسعار النفط العالمية وىو 
الزيادة في قيمة وارداتيا النفطية اضافة الى تكاليف البحث عن الطاقة البديمة ، وىناك راي 

ى تعجيل عممية النمو االقتصادي في العالم وذلك من اخر يرى بان زيادة اسعار النفط تؤدي ال
خالل الفوائض المالية التي تراكمت في الدول المصدرة لمنفط واستثمرت من خالل صناديق 
الثروة السيادية والتي انعشت السوق الناىضة بالتالي انعكس بشكل ايجابي عمى االقتصاد 

فان ىذا االمر سيؤدي الى تحسن ميزان  ،اما عند انخفاض اسعار النفط العالمية  ،العالمي 
المدفوعات ليذه الدول بسبب انخفاض وارداتيا من النفط الخام اضافة الى انخفاض تكاليف 
انتاج السمع الصناعية وانخفاض تكاليف البحث عن مصادر الطاقة البديمة وتعزيز عممية النمو 
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في العديد من الصناعات التي  االقتصادي بسبب زيادة االنتاج الناجم عن انخفاض التكاليف
 . تعتمد النفط كمادة اساسية ليا

 تقمبات اسعار النفط وانعكاساتها عمى الميزان التجاريثانيا : 

تنعكس تقمبات اسعار النفط الخام عمى الميزان التجاري ومن ثم عمى ميزان المدفوعات وذلك    
فاض اسعار النفط العالمية يؤدي من خالل حجم الصادرات واالستيرادات لكل بمد ، فعند انخ

الى تسجيل عجز في الميزان التجاري لمدول المصدرة لمنفط الخام ، اي ان الميزان التجاري 
جة النخفاض اسعار النفط يسجل حالة العجز فيو عندما تنخفض الصادرات السمعية نتي

النفاق الحكومي ، ، اضافة الى تراجع مدفوعات واردات الدول النفطية بسبب انخفاض االعالمية
وان العجز الذي يتحقق في الميزان التجاري سوف ينعكس تماما عمى الحساب الجاري ، 
ويحصل العكس في حالة ارتفاع اسعار النفط في االسواق العالمية ، فأنيا تؤدي الى تحقيق 

 تدىورت اوضاع الموازين 2009وفي عام  ،فائضا في الميزان التجاري لمدول المصدرة لمنفط 
التجارية لمدول العربية  وعمى وجو الخصوص الدول المصدرة لمنفط  اثر الركود في االقتصاد 
العالمي ، والسيما في الواليات المتحدة والدول المرتبطة بيا باستثمارات ضخمة ، و تحول 

( مميار دوالر في عام 202الفائض الكمي لمموازين التجارية لمدول العربية كمجموعة من )
، وقد انعكس ىذا عمى فائض  2009( مميار دوالر في عام 18ى عجز وصل الى )ال 2008

( مميار دوالر في عام 319الحساب الجاري لمدول العربية كمجموعة الذي تراجع من حوالي )
، وىذا االنخفاض قد حصل بشكل اساسي جراء  2009( مميار في عام 60الى نحو ) 2008

ائد خام في االسواق العالمية الذي ادى الى تراجع عو االنخفاض الحاد في اسعار النفط ال
تأثر اداء موازين المدفوعات لمدول العربية فقد عزز  2012،  وشيد عام الصادرات النفطية

بقاء اسعار النفط عند مستويات مرتفعة من استمرار التحسن القياسي في اداء موازين 
ع الفائض الكمي لموازين المدفوعات من المدفوعات لمدول العربية المصدرة لمنفط ، حيث ارتف

( مميار دوالر في عام 170الى مستوى ) 2011( مميار دوالر خالل عام 100.7مستوى )
، وىذا قد انعكس بشكل ايجابي عمى الميزان التجاري لمدول العربية كمجموعة ، فقد  2012

مميار دوالر في  (580.7ليصل الى) 2011( مميار دوالر في عام 520.9ارتفع الفائض من )
، وكان ىذا الفائض لمجموعة الدول العربية بسبب الفائض الكبير الذي سجمتو 2012عام 

 . اسعار النفط في االسواق العالميةمجموعة الدول العربية المصدرة لمنفط نتيجة الرتفاع 
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تراجع فائض موازين المدفوعات والميزان التجاري لمدول العربية كمجموعة  2014وفي عام     
( مميار دوالر في عام 560.6( مميار دوالر بعد ان كان عند مستوى )464.5ليستقر عند )

، ويعزى ذلك الى االنخفاض الممموس المسجل لدى الفائض التجاري لمدول العربية  2013
تيجة النخفاض اسعار النفط الختم في االسواق العالمية وبالخصوص الربع المصدرة لمنفط ن
%( من المجموع العالمي، 27الذي شيد انخفاضا بمغت نسبتو حوالي ) 2014االخير من عام 

فقد استفاد اداء موازين المدفوعات لمدول العربية كمجموعة من التحسن  2017اما في عام 
والمواد الخام مما نتج عنو ارتفاع الفائض في الميزان التجاري النسبي الذي شيدتو اسعار النفط 

( مميار دوالر بعد ان كان حوالي 174.1ليبمغ الضعف او يزيد عنو حيث وصل الى حوالي )
 . 2016( في عام 71.2)

تقمبات اسعار النفط ) ارتفاعا وانخفاضا ( في االسواق العالمية مما سبق يمكن القول ان      
لموازنات العامة  و الميزان التجاري لمدول العربية وبالخصوص الدول المصدرة تؤثر عمى ا

لمنفط الخام ، حيث في حالة ارتفاع اسعار النفط الخام مثال سوف تؤدي الى زيادة عوائد 
صادراتيا التي تنعكس عمى ايرادات العامة في الموازنة بشكل ايجابي مما يؤدي الى استغالل 

تحققة في عممية تنويع االقتصاد الوطني وزيادة مساىمة القطاعات غير الفوائض المالية الم
النفطية في الناتج المحمي االجمالي لمبمد فضال عن تقميل االعتماد عمى الريع النفطي في 
المستقبل ، ويكون ذلك تدريجا بعد ان يتم تطوير القطاعات االنتاجية غير النفطية وامكانية 

صادرات غير النفطية وتحقيق وفرة مالية في الميزان التجاري غير مساىمتيا في زيادة حجم ال
النفطي باإلضافة الى تنويع مصادر االيرادات العامة لتمويل اوجو االنفاق العام في الموازنة 

 العامة .
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 تمهيد : 

يستعرض القسم الثاني انعكاسات اسعار النفط في االسواا  العالييوو اتيثير وا  موق اا و  
الياازنووو العايووو االييووزان التبووارل لوواعض الوووال الينتبووو االياووورم لموونفط ال ووام الين ووايو ت ووت 
ينظيو اااك ا ي ) السعاويو اااليارات اايران االكايت االبزائر (   ذه الوال التوي توم انتقاا وا 
كان ا تااواتها يشااهو لال تااو العرا  ين  يث ا تياو ا  مق سمعو النفط في تاليو ايراوات 

 وذه  الياازنو العايو ا وافو الوق ان الونفط ال وام فيهوا تعوو يون السوم  الرئيسوو فوي  بوم اواورات
 الوال ، ايت ين  ذا القسم الفاال االتيو :

 .اال تااو ااالاال ات الوا ميو الييمكو العرايو السعاويو اين ريعيو  الفصل االول :

 تقماات اسعار النفط  مق الياازنو العايو االييزان التبارل في االيارات . الفصل الثاني :

 ت ويات سا  الطا و االعقااات االيريكيو . –بيهاريو ايران االسالييو  : الفصل الثالث

 . اا   اال تااو الكايتي في ظل تقماات اسعار النفط العالييو : الفصل الرابع

 انعكاسات اسعار النفط ال ام  مق الاا   اال تااول البزائرل .   : الفصل الخامس
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 المطمب االول : نبذة عن واقع االقتصاد السعودي

تعد المممكة العربية السعكدية أكبر دكلة في شبو الجزيرة العربية ، كيحدىا البحر 
كتشمؿ البمداف المجاكرة ليا   األحمر كخميج العقبة مف الغرب كالخميج العربي مف الشرؽ ،

راؽ كالككيت كقطر كاإلمارات العربية المتحدة كسمطنة عماف كاليمف كالبحريف ، األردف كالع
كتتصؿ باألراضي السعكدية بكاسطة طرؽ معبدة ، كاقتصاد السعكدية قائـ عمى حجـ الطاقة 

% مف عكائد التصدير تأتي مف صناعة النفط ، بالتالي 90)النفط كالغاز( ، اذ اف نحك 
كقد شيدت المممكة العربية ، ف كالمصدريف لمنفط الخاـ في العالـ فأنيا تعد مف اكبر المنتجي

عمى يد الممؾ عبد العزيز آؿ سعكد تحكالت  1932السعكدية الحديثة منذ إنشائيا عاـ 
مذىمة ، ففي غضكف عقكد قميمة تحكلت المممكة مف بمد صحراكم إلى دكلة حديثة متقدمة  

 .كالعب رئيسي عمى الساحة الدكلية

، مما سمح  1938كبدأ إنتاجو تجاريان عاـ  1936اكتشؼ النفط في المممكة عاـ  كقد    
 51النفط أصبحت المممكة كاحدة مف   ببدء عممية التحديث كالتطكر فييا ، كبعد اكتشاؼ

كمضت المممكة قدمان عمى طريؽ ،  1945عضكان قانكنيان أصميان في األمـ المتحدة عاـ 
،  كبعد ذلؾ بست سنكات ، تكلى الممؾ  1958الكزراء عاـ التنمية فاستحدثت نظاـ مجمس 

دارتيا ، ك بحمكؿ  فيصؿ بف عبد العزيز آؿ سعكد العرش حامالن رؤية لتحديث الحككمة كا 
، تكلى العرش  1975كفي عاـ  ، خطة التنمية األكلى  استحدثت المممكة 1970عاـ 

تصنيع في البالد ، ليتكلى بعده الممؾ خالد بف عبد العزيز آؿ سعكد فأشرؼ عمى النمك كال
، فيكاصؿ النمك كالتحديث في البالد 1982العزيز آؿ سعكد عاـ   الحكـ الممؾ فيد بف عبد

، منح مجمس الشكرل  2003كفي عاـ  ،1992كخالؿ حكمو أنشئ مجمس الشكرل عاـ  
 سمطة اقتراح قكانيف جديدة في البالد .
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كتعتمد المممكة نيج التخطيط اإلنمائي في رسـ خطة سياساتيا كبرامجيا االجتماعية    
االقتصادية ، ضمف إطار الخطط الخمسية الشاممة التي تتضمف دكريف أساسييف متكامميف 

المعني  والدور الدالليالمعني بمؤسسات الدكلة كالقطاع العاـ ،  الدور التوجيييىما : 
لسعكدية مف اكبر الدكؿ في المنطقة مف حيث المساحة االمر الذم تعد اك .بالقطاع الخاص

جعؿ مسالة امنيا كاستقرارىا ال تعنييا فحسب ، كانما تعني معظـ دكؿ العالـ كخاصة الدكؿ 
المستيمكة لمنفط ، كمنذ اكاخر عقد السبعينات مف القرف الماضي شيد االقتصاد السعكدم عدد 

مرة  في  33مجمميا الى مضاعفة الناتج المحمي االجمالي  القفزات المتسارعة التي طالت في
عاما  االمر الذم مكف المممكة مف تبني كتنفيذ عدد مف الخطط التنمكية الطمكحة التي  28

ركزت بالدرجة االساس عمى انشاء المدف التحتية كتنميو القكل البشرية كتعزيز كتنكيع 
 الصادرات غير النفطية .

نمية التاسعة تكجيات جميع جكانب التنمية االجتماعية االقتصادية كقد حددت خطة الت   
( ،  كما تناكلت الخطة أيضان التحديات 2015 – 2010لممممكة عمى مدل االعكاـ  )

ليا كتحقيؽ غايات لمتصدم  الكبرل المتكقعة ، فضالن عف السياسات ك المكارد الالزمة
كتمثؿ الخطة مرحمة جديدة في عممية التخطيط اإلنمائي ، التي امتدت  ، التنمية كأىدافيا

عمى مدل العقكد األربعة األخيرة ، كتشكؿ المرحمة الثانية في المسار االستراتيجي لالقتصاد 
 ( .2030 – 2015الكطني عمى مدل السنكات )

ريف االجانب بدأت الحككمة بالسماح لمقطاع الخاص كالمستثمكاستكماال ليذا التطكر    
المشاركة في قطاع تكليد الطاقة كاالتصاالت كفؽ نظاـ االستثمار االجنبي المعمكؿ بو حاليا 

مادة اىميا ، تمتع راس الماؿ االجنبي بالمزايا التي يتمتع بيا  12في  1978كالذم صدر عاـ 
ذا راس الماؿ الكطني ،  فضال عف االعفاء مف الضرائب لمده عشر سنكات ، كمنذ بدء ى

القانكف كاف اىـ اىداؼ االستثمار االجنبي مكجيا لتطكير قطاع الصناعة اال اف كاقع قطاع 
الصناعة في السعكدية ما زاؿ محتكرا لمقطاع العاـ )الحككمة( كالسيما الصناعات البترككيماكية 

 . ك تكرير النفط كباقي الصناعات التي يسيطر عمى القطاع الخاص
بعدما كاف نحك  2019مميكف نسمة في عاـ  34.320كيبمغ عدد سكاف المممكة نحك       

% ، في حيف ارتفع الناتج المحمي االجمالي في 34مميكف نسمة أم بنسبة نمك  22.643
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% ، 68بنسبة  2004مميار دكالر مرتفعا عما كاف عميو في عاـ  793الى  2019عاـ 
الؼ دكالر  23.106الناتج المحمي االجمالي نحك  مما انعكس عمى زيادة نصيب الفرد مف

% في 58.5، كارتفعت نسبة مساىمة القطاعات غير النفطية الى نحك  2019في عاـ 
، في حيف تراجعت نسبة مساىمة القطاع النفطي في الناتج المحمي االجمالي  2019عاـ 
( ،  2030دية ) رؤية السعك  2016% كذلؾ كفقا لمبرنامج الذم كضع في عاـ 41.5الى 

 -كفيما يمي مؤشرات كمتغيرات اقتصادية لممممكة العربية السعكدية ، كما يمي :
 

 (2جدول )
 (2002-2002مؤشرات ومتغيرات اقتصادية مختارة لمسعودية  )

 
 السنوات

السكان 
 ()مميون نسمة

GDP  
 )مميار دوالر(

متوسط نصيب الفرد 
من الناتج المحمي 
 االجمالي )الف دوالر(

نسبة مساىمة 
القطاعات النفطية 

 % GDPفي 

 
 معدل

 البطالة %

 
معدل 

 التضخم %
2002 22..22 2.0.552 00.221 ...2 ... 0.. 
200. 25.5.2 52..202 02.02. .1.1 2.0 0.0 
2002 22.20. 5.2.0.. 0..205 ...2 2.2 2.2 
2001 22...0 5.2.2.2 02.222 .2.2 ..1 2.5 
200. 2..120 .02.121 20.0.1 .0.. ..0 2.0 
2002 22.221 222.02. 02.02. 21.2 ..5 2.2 
2000 21..20 .22..02 02.000 2..5 ... ..5 
2000 2..052 222..01 25..22 22.2 ..1 2.1 
2002 22.220 15..21. 2..20. 2..2 ... 5.. 
2005 22..1. 122,221 22..25 22.2 ... 2.. 
2002 50.152 1.2.5.0 22...0 25.2 ..1 0.2 
200. 50.2.2 2.0.1.1 20.2.0 22.0 ... 0.2 
2002 50.2.2 252.201 20.010 22.2 ..2 0.0 
2001 52.205 2.5..55 20.022 25.1 ... 0.0- 
200. 55.20. 100..21 25.0.2 25.2 2.0 2.2 
2002 52.220 125.252 25.220 20.. ..2 2.0 

,World Economic Outlook Database, Report for Selected Countries and Subjects,  IMFالمصدر : 
October 2018 

 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/index.aspx
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/index.aspx
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 المطمب الثاني : تطور الموازنة العامة في المممكة العربية السعودية

، ككانػػػػت بػػػػالتقكيـ اليجػػػػرم ، بمعنػػػػى اف  1931صػػػػدرت اكؿ مكازنػػػػة لمممكػػػػة فػػػػي عػػػػاـ        
ق ، كقػػػد نشػػػرتيا  1351ق كتنتيػػػي بنيايػػػة رجػػػب مػػػف عػػػاـ  1350المكازنػػػة بػػػدأت مػػػف شػػػعباف 

جريػػػدة اـ القػػػرل كالتػػػي تضػػػمنت النفقػػػات العامػػػة فقػػػط دكف االيػػػرادات العامػػػة ، ككانػػػت ارقاميػػػا 
عػػػػدلت  1947قػػػػركش آنػػػػذاؾ ، كفػػػػي عػػػػاـ  10دم كػػػػاف يسػػػػاكم بػػػػالقركش ، اذ اف الػػػػ  السػػػػعك 

المكازنة كصدرت متضمنة االيرادات كالنفقات العامػة ، كقػدرت بعممػة الػ  السػعكدم ، كتاريخيػا 
اذ لػػػـ تصػػػدر  1953فػػػاف المكازنػػػة فػػػي المممكػػػة كانػػػت ال تصػػػدر سػػػنكيا ، كمػػػا حػػػدث فػػػي عػػػاـ 

ف ، كبعػد ذلػػؾ اسػتمرت المكازنػة بالصػػدكر التػي اعتمػػدت لسػنتي 1955المكازنػة كبقيػت الػػى عػاـ 
،  كتػـ اعتمػاد المكازنػة السػابقة ليػا، اذ لػـ تصػدر المكازنػة العامػة  1986باستثناء السػنة الماليػة 

مرة ، اذ اف اكؿ مكازنة عامة صدرت  88كقد تضاعفت المكازنة العامة في السعكدية ما يقارب 
 .سعكدم   مميكف 14مبمغ مقداره كانت ب

اقػػػػر مجمػػػػس الػػػػكزراء السػػػػعكدم ) مشػػػػركع رؤيػػػػة المممكػػػػة العربيػػػػة  2015كفػػػػي نيايػػػػة عػػػػاـ    
( ، تيدؼ الى انياء اعتماد المممكة عمػى قطػاع الػنفط ، كالتكجػو نحػك التنكيػع  2030السعكدية 

ىػي مجمكعػة مػف االصػالحات التػي اصػدرىا  2030االقتصادم لكؿ مجاالت الدكلة ، ك رؤية 
تيػػدؼ الػػى اعػػادة ىيكمػػة مؤسسػػات الدكلػػة مػػف دمػػج اك الغػػاء بػػيف الػػكزارات الممػػؾ سػػمماف كالتػػي 

كاالجيػػػزة ، كذلػػػؾ لترشػػػيد كتخفػػػيض النفقػػػات العامػػػة كرفػػػع كفػػػاءة الجيػػػاز الحكػػػكمي اضػػػافة الػػػى 
   2030افسػػاح المجػػاؿ امػػاـ القطػػاع الخػػاص ليأخػػذ  دكره  فػػي االقتصػػاد الػػكطني ، اذ اف رؤيػػة  

مفػػرط الطمػػكح ييػػدؼ الػػى تغييػػر جػػذرم فػػي بنػػى االقتصػػاد حػػددت الخطػػكط العريضػػة لمشػػركع 
كالمجتمع ، كذلؾ عبر تقميؿ االعتماد عمى النفط الخاـ كمصدر رئيسػي لمػدخؿ كاسػتبدالو بعكائػد 

عمػػى ثالثػػة محػػاكر رئيسػػية ىػػي  2030صػػناديؽ االسػػتثمار ، ك يعتمػػد البرنػػامج الػػكطني رؤيػػة 
الطمػػػكح ( كاف اىػػػـ اىػػػدافيا ىػػػي رفػػػع حجػػػـ )المجتمػػػع الحيػػػكم ك االقتصػػػاد المزدىػػػر ك الػػػكطف 

االقتصاد الػكطني كخفػض معػدؿ البطالػة ك رفػع نسػبة االسػتثمارات االجنبيػة المباشػرة مػف النػاتج 
% كزيػادة االيػرادات 65المحمي االجمالي باإلضافة الى الكصكؿ بمساىمة القطاع الخػاص الػى 

مميار   حاليا ، كفي ما يمي نمكذج  163الحككمية غير النفطية الى الؼ مميار   سنكيا مف 
 ، كما يمي: 2019مكازنة المممكة لعاـ 
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% 81الزالت تعتمد عمى العكائد النفطية ، اذ تصؿ الػى نحػك  2019نالحظ اف مكازنة عاـ     
االيػػرادات العامػػة كىػػي نسػػبة مرتفعػػة قياسػػا باألىػػداؼ التػػي تبنتيػػا رؤيػػة السػػعكدية مػػف اجمػػالي 

، كعميو يجب عمى السمطات السعكدية تكجيو اك تعديؿ  2016الذم تـ كضعو في عاـ  2030
خططتيا في المستقبؿ القريب نحك خفض ىذه النسبة كاعطاء الدكر االكبر الى بقيػة الصػادرات 

 . 2030ليتسنى التكافؽ مع بقية االىداؼ المعمنة في رؤية  –خارج قطاع الطاقة  –

 المطمب الثالث : انعكاسات تقمبات اسعار النفط العالمية عمى واقع الموازنة العامة 

تنبع اىمية المكازنة العامة في المممكة العربية السعكدية مف خالؿ الدكر الػذم تػأثره فػي رسػـ    
ؼ االقتصاد السعكدم بالمرتبة االكلػى عمػى مسػتكل الػدكؿ السياسة االقتصادية لمبمد، حيث يصن

العربيػػة كذلػػؾ لمػػا يممكػػو مػػف امكانػػات ماديػػة كمعنكيػػة تتػػيح لػػو التربػػع عمػػى عػػرش االقتصػػادات 
( اقتصػادا فػي العػالـ ، كاف معػدؿ 20العربية ، اما عالميا فقد صنفت السعكدية كاحد مف اكبػر )

 سػػعكدم سػػنكيا ، كػػؿ ذلػػؾ جػػاء نتيجػػة المػػتالؾ ( الػػؼ  78دخػػؿ الفػػرد يصػػؿ الػػى مػػا يقػػارب )
%( مػػف االحتيػػاطي  21الي )السػػعكدية اكبػػر احتيػػاطي مؤكػػد فػػي العػػالـ اذ تصػػؿ نسػػبتو الػػى حػػك 

، كمػػػػف حيػػػػث  2019( ـ ب/م فػػػػي عػػػػاـ 10.800، كحجػػػػـ انتػػػػاج يصػػػػؿ الػػػػى قرابػػػػة )العػػػػالمي
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مسػتكل البيئػة الجاذبػة ( عمػى 11( ، كالمركػز )9االستقرار االقتصادم فقط جػاءت فػي المركػز )
، كىػػذا قػػد القػػى بظاللػوث مػػف حيػػث مسػػالة امنيػػا كاسػػتقرارىا ث  عمػػى 2017لالسػتثمار فػػي عػػاـ 

 .كبالخصكص الدكؿ الصناعية الكبرل اغمب دكؿ العالـ

تكاجو كؿ دكؿ العالـ خطر )تقمبات اسعار الػنفط( كتػنعكس ىػذه المخػاطر كاالشػكاليات عمػى    
اعداد المكازنة العامة لمدكؿ المختمفة كبالخصكص الدكؿ الريعية، كايضا اف تقمبات اسعار النفط 

اف العالمية تنعكس عمى الدكؿ المصدرة لمنفط مف خالؿ اتخاذ القػرارات االقتصػادية السػيما بعػد 
اصبحت ظاىرة تقمبات اسػعار الػنفط متكػررة كمثيػرة لمقمػؽ عمػى المسػتكل العػالمي ، كاف المممكػة 

%( مػف 86السعكدية تعتمد في مكازنتيا عمى االيػرادات النفطيػة التػي تصػؿ الػى متكسػط نسػبة )
لػػػذلؾ تسػػػعى السػػػعكدية  كمػػػف خػػػالؿ ايػػػرادات الػػػنفط )كالتػػػي تعتمػػػد ،  اجمػػػالي االيػػػرادات العامػػػة

ا( فػػي مكازنتيػػا الػػى تنكيػػع مصػػادر الػػدخؿ مػػف خػػالؿ االعتمػػاد عمػػى صػػادرات السػػمع غيػػر عمييػػ
 . النفطية 

اف االسػػػباب الرئيسػػػية كراء الػػػنيج الحكػػػكمي المػػػتحفظ فػػػي تكزيػػػع ايػػػرادات المكازنػػػة العامػػػة       
مػا تعزل الى تقمبات اسعار الػنفط العالميػة كاالعتمػاد عميػو كمصػدر رئيسػي لتيػرادات العامػة ، ا

فصاعدا ،  2004بالنسبة لمديف العاـ في المممكة السعكدية فانو قد شيد انخفاضا كبيرا مف عاـ 
بعػد اف كػاف يشػكؿ نسػبة  2006% فػي العػاـ 41فقد انخفضت نسبة الديف العاـ السعكدم الػى 

% مف اجمالي الناتج المحمي االجمالي ، كقد كصمت نسبة الديف الى اجمالي الناتج المحمي 66
% كذلػػؾ بسػػبب عكامػػؿ اساسػػية ىػػي االيػػرادات النفطيػػة الكبيػػرة المتحققػػة نتيجػػة الرتفػػاع 20 الػػى

اسعار النفط في ىذه المدة كالتي انعكست ايجابا عمى االيرادات العامة كالتي اسيمت في تسػديد 
الػػػديكف السػػػيادية ، اضػػػافة الػػػى االرتفػػػاع فػػػي النػػػاتج المحمػػػي االجمػػػالي كاالنخفػػػاض فػػػي المبػػػالغ 

 .حقة لجيات االقراض المحمية  المست

( صعكد تػدريجي فػي اسػعار الػنفط العالميػة حيػث بمػغ 2013- 2010كشيدت االعكاـ مف )   
( دكالر ، كىػذا 109اذ كصػؿ سػعر برميػؿ الػنفط الخػاـ مػا يقػارب ) 2012ذركتو في نياية عاـ 

ت الفػػػكائض االمػػػر قػػػد انعكػػػس عمػػػى المكازنػػػات الماليػػػة ليػػػذه السػػػنكات بشػػػكؿ ايجػػػابي اذ سػػػاعد
المتحققة مف االيرادات النفطيػة فػي سػد العجػز الحاصػؿ فػي السػنكات الماليػة التػي تػنخفض فييػا 
اسػػعار الػػنفط العالميػػة كالجػػزء االخػػر كػػاف لخفػػض الػػديف العػػاـ السػػعكدم ، كال يػػزاؿ الػػديف العػػاـ 
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كالسػػػيكلة فػػػي السػػػعكدية فػػػي كضػػػع جيػػػد ، اذ اسػػػتطاعت المممكػػػة مػػػف خفػػػض الػػػديف العػػػاـ مػػػف 
ام  2013( مميػػار دكالر فػػي العػػػاـ 200.00الػػػى ) 2012( مميػػار دكالر فػػي العػػاـ 263.35)

%( مقارنػػػة بالعػػػاـ السػػػابؽ ، كعمػػػى عكػػػس الكثيػػػر مػػػف الػػػدكؿ فػػػاف السػػػعكدية تمتمػػػؾ 24بنسػػػبة )
حيػػث كضػػعت  1احتياطيػػات كافيػػة لسػػداد كامػػؿ ديكنيػػا السػػيادية كالػػذم اكدتػػو سػػتاندرد آنػػد بػػكرز

التصنيؼ االيجابي الى التصنيؼ المستقر ، كاف الحككمة السعكدية قامت  المممكة السعكدية مف
كبالتػػالي ادل الػػى ارتفػػاع الػػديف العػػاـ  مػػف االسػػكاؽ  2016% فػػي عػػاـ 4بزيػػادة نفقاتيػػا بنسػػبة 

( مميار دكالر ، كبيدؼ تفادم مزاحمة القطاع الخاص عمػى 534.50المحمية كالعالمية حكالي )
الحككمػػة السػػعكدية فػػي تنكيػػع مصػػادر كادكات الػػديف العػػاـ فقػػد عمػػدت السػػيكلة المحميػػة كلرغبػػة 

( مميػػار دكالر مػػف المصػػارؼ 100لمجػػكء الػػى اسػػكاؽ الػػديف العالميػػة حيػػث اقترضػػت مػػا يقػػارب )
( مميػار دكالر القػت 175( ، كقد اصػدرت سػندات دكليػة بقيمػة )Syndicated loanاالجنبية )

( مميػػػار   31615محمػػػي كالعػػػالمي( السػػػعكدم الػػػى )أقبػػػاال كاسػػػعا ، ليصػػػؿ اجمػػػالي الػػػديف )ال
،  كعمػػى اثرىػػا  2016( مميػػار دكالر امريكػػي فػػي نيايػػة عػػاـ 843165سػػعكدم ام مػػا يقػػارب )

كجيػػت الحككمػػة السػػعكدية بمجمكعػػة مػػف الخطػػط  ك االجػػراءات الضػػركرية  لزيػػادة  االيػػرادات 
يػػؽ ضػػريبة القيمػػة المضػػافة كمػػا كتػػـ غيػػر النفطيػػة  بمػػا  فػػي  ذلػػؾ زيػػادة الرسػػـك الجمركيػػة كتطب

تػػـ تطبيػػػؽ   صػػائية صػػندكؽ النقػػد العربػػي، ك حسػػب اح 2017اقتػػراح المزيػػد مػػف الرسػػكـ لعػػاـ 
كنسػػػػبة  2018% ( فػػػػي دكؿ الخمػػػػيج العربػػػػي خػػػػالؿ عػػػػاـ 5ضػػػػريبة القيمػػػػة المضػػػػافة بنسػػػػبة ) 

كبسػػػبب ،  %(100%( عمػػػى المشػػػركبات الغازيػػػة كعمػػػى التبػػػغ كمشػػػركبات الطاقػػػة بكاقػػػع )50)
( ارتفػع الػػديف العػاـ فػػي المممكػػة 2019 – 2014العجػز الحاصػػؿ فػي مكازنػػة المممكػة ل عػػكاـ )

% مف الناتج المحمي االجمالي ، كيتـ معالجة الديف العاـ مػف خػالؿ اتبػاع سياسػة 24الى نحك 
 تمكيؿ متنكعة ما بيف خيارات اصدارات الديف كالسحب مف االحتياطيات الحككمية .

% مف الصادرات ، كانيا تعتمػد 80ممكة السعكدية ال يزاؿ فييا النفط يشكؿ اكثر مف اف الم    
% مػف االيػرادات 81في اعداد مكازنتيا العامة عمى االيرادات النفطية التي تصؿ الى ما يقارب 

العامػػة ، امػػا بقيػػة الصػػادرات االخػػرل غيػػر النفطيػػة فػػالتغيرات تكػػكف فييػػا قميمػػة كغيػػر معتػػد بيػػا 
% مػػػف 20ب نسػػػبتيا مقارنػػػة بػػػاإليرادات النفطيػػػة حيػػػث ال تتعػػػدل نسػػػبتيا مػػػا يقػػػارب كذلػػػؾ بسػػػب

( يكضػػػح المكازنػػػة العامػػػة فػػػي المممكػػػة السػػػعكدية التػػػي 5اجمػػػالي االيػػػرادات العامػػػة ، كالجػػػدكؿ )
                                                           

1
 شركة متخصصة في تصنيؼ الجدارة االئتمانية لكؿ دكؿ العالـ . 
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تتكػػكف مػػف االيػػرادات العامػػة )النفطيػػة كغيػػر النفطيػػة( كالمصػػركفات اك النفقػػات العامػػة )الجاريػػة 
  -( ، ككما يمي :2017-2004لممدة مف )كاالستثمارية( 

 (.جدول )
 (             مميار دوالر2001-2002الموازنة العامة في السعودية لممدة )                    

 البياف

2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 

االيرادات 
النفطية

 87.9
 134.4
 161.1
 169.9
 262.2
 115.8
 178.7
 275.8
 305.2
 

276
 245.5

 118.9
 116.6
 127.9
 196.5
 211.1
 

االيرادات غير 
النفطية

 16.6
 15.9
 18.4
 21.4
 31.3
 20.1
 

19
 22.2

 27.3
 32.3
 30.1
 45.1
 21.8
 56.5
 44.8
 48.8
 

اجمالي االيرادات 
العامة

 104.5
 150.3
 179.5
 191.3
 293.5
 135.9
 197.7
 

298
 232.5

 308.3
 275.6
 

164
 138.4

 184.4
 241.3
 260.0
 

نسبة االيرادات 
النفطية الى 

االيرادات العامة %
 

84.1
 89.3
 

90
 87.4

 89.3
 85.2
 90.3
 

93
 92
 90
 87.4

 72.4
 

91
 88.3

 81.4
 81.1
 

النفقات الجارية
 

66
 75.7

 85.9
 92.5
 103.6
 

111
 121.3

 146.8
 

161
 177
 197.2

 190.4
 193.6
 195.2
 237.6
 229.3
 

النفقات 
االستثمارية

 

10
 16.6

 18.9
 31.7
 34.9
 47.9
 

53
 73.6

 69.7
 83.1
 98.7
 70.2
 27.7
 41.9
 50.1
 65.6
 

اجمالي النفقات 
العامة

 

76
 92.3

 104.8
 124.3
 138.6
 

159
 174.3

 220.4
 230.7
 260.2
 295.9
 260.7
 221.3
 237.1
 287.7
 295.0
 

ض 
العجز اك الفائ
الفعمي

 28.5
 

58
 74.7

 

67
 154.9

 

(
23.1
)-

 

23.3
 77.6
 

1.8
 48.0
 

(
20.3
)-

 

(
96.7
)-

 

(
82.9
)-

 

(
52.7
)-

 

(
46.4
)-

 

(
35.0
)-

 

مؤسسػػة النقػػد العربػػي السػػعكدم ،  -2( . 2017صػػندكؽ النقػػد العربػػي ، قاعػػدة البيانػػات االقتصػػادية االحصػػائية )  -1المصػػدر :  :
تػػػـ تحكيػػػؿ سػػػعر   ⃰االرقػػػاـ بػػػيف القكسػػػيف تعنػػػي حالػػػة العجػػػز فػػػي المكازنػػػة العامػػػة .    – 4( .  154 53، 152 51التقػػػارير السػػػنكية )

صػػػرؼ العممػػػة مػػػف الػػػ  السػػػعكدم الػػػى الػػػدكالر االمريكػػػي مػػػف خػػػالؿ قسػػػمة الػػػ  السػػػعكدم عمػػػى سػػػعر الصػػػرؼ الرسػػػمي الػػػذم يبمػػػغ 
(31750) 
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( مميػػػار دكالر فػػػي عػػػاـ 1.2.نالحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ اعػػػاله اف االيػػػرادات النفطيػػػة بمغػػػت )      
ام بنسػػػػبة زيػػػػادة اكثػػػػر مػػػػف   2008( مميػػػػار دكالر فػػػػي عػػػػاـ 262.2، كارتفعػػػػت الػػػػى ) 2004

د ب فػػي عػػاـ  36% مػػف اجمػػالي االيػػرادات كذلػػؾ بسػػبب زيػػادة ارتفػػاع الػػنفط السػػعكدم مػػف 66
كالتي القت بضالليا عمى النفقات العامة كالتػي  2008د/ب في عاـ  94الى ما يقارب  2004

( 76نحػك  ) 2004بعد اف كانػت فػي عػاـ  2008( مميار دكالر في عاـ 138.6رتفعت الى )ا
% ، اذ كانػػت نسػػبة زيػػادة النفقػػات الجاريػػة منيػػا 45مميػػار دكالر بكاقػػع نسػػبة زيػػادة كصػػمت الػػى 

انخفضػت االيػػرادات النفطيػة بنسػػبة  2009% مػف اجمػػالي النفقػات العامػة ، كفػػي سػنة 36نحػك 
د/ب ، كىػػك  60ات االجماليػػة اذ انكمػػش سػػعر الػػنفط كانخفػػض الػػى نحػػك % مػػف االيػػراد126.4

اكبػػر انخفػػاض فػػي مػػدة الدراسػػة كذلػػؾ بسػػبب االزمػػة الماليػػة العالميػػة كانخفػػاض النمػػك كالطمػػب 
( فقػػط تحسػػنت االيػػرادات النفطيػػة كغيػػر 2012-2010العػػالمي عمػػى الػػنفط الخػػاـ ، امػػا المػػدة )

( مميار دكالر، كااليرادات غير النفطيػة الػى 305.2ية الى )النفطية ، اذ كصمت االيرادات النفط
% كذلػػػؾ 42نحػػػك  2010ام بنسػػػبة ارتفػػػاع عػػػف عػػػاـ  2012( مميػػػار دكالر فػػػي عػػػاـ 27.3)

د/ب كىػػك اعمػػى مسػػتكل لسػػعر  109بسػػبب االرتفػػاع فػػي اسػػعار الػػنفط العالميػػة اذ كصػػمت الػػى 
( فقػػػد انخفضػػػت قيمػػػة 2017-2013برميػػػؿ الػػػنفط منػػػذ اكتشػػػاؼ الػػػنفط الػػػى االف ، امػػػا المػػػدة )

% كذلػؾ 116االيرادات النفطية بالمقارنة مع السنكات السابقة  اذ كصمت نسبة االنخفػاض الػى 
بسػػبب زيػػادة المعػػركض مػػف الػػنفط الخػػاـ كارتفػػاع انتػػاج الكاليػػات المتحػػدة مػػف الػػنفط الصػػخرم ، 

التعااون المثمار باين لكػف  اضافة الى عامؿ المضاربة باألسعار النفطية في االسكاؽ العالمية ،
الدول المنتجة لمنفط داخل اوبك ماع الادول المنتجاة خاارج اوباك المتمثماة )روسايا االتحادياة( 
لتحديػػػد سػػػقكؼ االنتػػػاج النفطػػػي ادل الػػػى اعػػػادة االرتفػػػاع التػػػدريجي فػػػي اسػػػعار الػػػنفط العالميػػػة 

( مميػػػار 127.9الػػػى نحػػػك  ) 2017لتصػػػؿ االيػػػرادات النفطيػػػة فػػػي المممكػػػة السػػػعكدية فػػػي عػػػاـ 
فػػي المممكػػة ، فقػػد حقػػؽ  2030( متالزمػػة لرؤيػػة 2019 – 2018دكالر ، كقػػد جػػاءت اعػػكاـ )

االقتصػاد السػعكدم تطػكرات ايجابيػة فػي اغمػػب قطاعاتػو ، كاظيػر االقتصػاد المحمػي مركنػة فػػي 
امتصػػاص الصػػدمات االقتصػػادية نتيجػػة لتذبػػذب اسػػعار الػػنفط خػػالؿ السػػنكات السػػابقة ، كتشػػير 

ت كزارة الطاقػػة كالثػػركة المعدنيػػة فػػي المممكػػة الػى ارتفػػاع المتكسػػط اليػػكمي إلنتػػاج الػػنفط فػػي بيانػا
مميػػكف برميػػؿ يكميػػا ، كىػػك مػػا انعكػػس  10.32% ليبمػػغ االنتػػاج نحػػك 3.6بنسػػبة  2018عػػاـ 
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مميػػار دكالر فػػي  211مميػػار دكالر كالػػى نحػػك  196.5عمػػى ارتفػػاع االيػػرادات النفطيػػة الػػى نحػػك 
 . 2019عاـ 

% مػف اجمػالي االيػرادات 20اما االيرادات غير النفطيػة فكانػت نسػبتيا منخفضػة كال تتجػاكز    
العامػػػة اقتصػػػرت بشػػػكؿ طفيػػػؼ عمػػػى القطاعػػػات االخػػػرل )الزراعيػػػة كالصػػػناعية ( اضػػػافة الػػػى 

%( مػػف اجمػػالي االيػػرادات فػػي عػػاـ 7.3الضػػرائب كالرسػػكـ حيػػث بمغػػت نسػػبتيا السػػنكية نحػػك )
%( مػف اجمػالي 18كارتفعت النسػبة الػى مػا يقػارب )،   2013ي عاـ %( ف15مقابؿ ) 2014

كذلػػػؾ لعػػػدة اسػػػباب منيػػػا ، البػػػدء بتطبيػػػؽ ضػػػريبة القيمػػػة   2017االيػػػرادات العامػػػة فػػػي العػػػاـ 
%( فػي ضػكء االتفاقيػة المكحػدة بػيف دكؿ مجمػس التعػاكف الخميجػي اضػافة 5المضافة كالمقػدرة )

القػرارات كالخطػط لخفػض النفقػات العامػة كرفػع كفػاءة  الى اجراءات المممكة في اطػار حزمػة مػف
الجيػػػاز الحكػػػكمي مػػػف خػػػالؿ عمميػػػة الػػػدمج بػػػيف الػػػكزارات كػػػدمج كزارتػػػي )العمػػػؿ( ك )الشػػػؤكف 
االجتماعيػػػػػػة( فػػػػػػي كزارة كاحػػػػػػدة باسػػػػػػـ )كزارة العمػػػػػػؿ كالتنميػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة( ، كافسػػػػػػاح المجػػػػػػاؿ 

خاص في االقتصاد السعكدم كذلؾ لخصخصة بعض االنشطة الحككمية كتكسيع دكر القطاع ال
 . 2016التي اعمنت في نيساف  2030بما يتكافؽ مع رؤية 

الضػركرم تفعيػؿ االيػرادات االخػرل )غيػر النفطيػة( فػي القطاعػات  مما سبق اعاله فان من    
كالمجاالت االقتصادية كالخدميػة االخػرل  مػف خػالؿ الفػكائض التػي تحصػؿ فػي المكازنػة العامػة 

فػػػي الصػػػندكؽ السػػػيادم السػػػعكدمث نتيجػػػة الرتفػػػاع اسػػػعار الػػػنفط فػػػي االسػػػكاؽ  ثكالتػػػي تكضػػػع
العالميػػة كلمحاكلػػة مبادلػػة التنميػػة المسػػتدامة بػػالثركة النفطيػػة كذلػػؾ حفاظػػا عمػػى حقػػكؽ االجيػػاؿ 
القادمػػػػة ، اضػػػػافة الػػػػى العمػػػػؿ عمػػػػى زيػػػػادة الػػػػكعي الثقػػػػافي كالتكنكلػػػػكجي كالفكػػػػرم لػػػػدل الجيػػػػاز 

( ككنػو يحتػاج الػى 2030ذم سكؼ ينفذ برنامج التحكؿ الكطني )رؤيػة البيركقراطي الحككمي ال
افػػػراد ليػػػـ قػػػدرات كطاقػػػات عمػػػى مسػػػتكل عػػػالي مػػػف تقيػػػيـ اداء المخرجػػػات فػػػي شػػػتى المجػػػاالت 

 االقتصادية 

شيدت المكازنة العامة في السعكدية حاالت العجز كالفائض خالؿ مدة البحث ، فمف خػالؿ     
 2004دات العامة كالنفقات العامػة فػي زيػادات تدريجيػة ، ففػي عػاـ ( نالحظ اف االيرا4جدكؿ )

( مميػػػار دكالر كاجمػػػالي النفقػػات العامػػػة بمػػػغ نحػػػك 104.5كػػاف اجمػػػالي االيػػػرادات العامػػة نحػػػك )
( مميار دكالر كبسبب اعتماد السعكدية عمى ايرادات النفط كنتيجة لمزيادات الحاصمة في 76.0)
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 191.3الػػػػػى نحػػػػػك ) 2008ك  2007رادات العامػػػػة فػػػػػي عػػػػػاـ االسػػػػعار النفطيػػػػػة ارتفعػػػػػت االيػػػػػ
% مػف اجمػالي االيػرادات العامػة  لعػاـ 64( عمػى التػكالي ام بنسػبة زيػادة تصػؿ الػى  293.5ك

 2007،  تبعتيػػػػا زيػػػػادات مسػػػػتمرة فػػػػي حجػػػػـ النفقػػػػات العامػػػػة حيػػػػث كصػػػػمت فػػػػي عػػػػاـ  2004
الفػػكائض المتحققػػة لممػػدة ( مميػػار دكالر ، كيقػػدر حجػػـ 138.6ك  124.3الػػى حػػكالي ) 2008ك

( مميار دكالر كيعػزل سػبب ىػذه الزيػادة فػي حجػـ 223.9بنحك حكالي ) 2008الى  2004مف 
الفكائض الى زيادة المممكة لتنتاج كالصادرات النفطية التي كانت نتائج لعػدة عكامػؿ منيػا غػزك 

الػػى عكامػػؿ اخػػرل  الكاليػػات المتحػػدة لمعػػراؽ كارتفػػاع معػػدؿ النمػػك االقتصػػادم فػػي العػػالـ اضػػافة
 جيكسياسية .

( مميػار دكالر لكػف النفقػات العامػة 135.9انخفضت االيرادات العامة الى ) 2009كفي عاـ    
( مميػػػار دكالر محققػػػة عجػػػزا فػػػي 159.0ثبفعػػػؿ طبيعتيػػػاث اسػػػتمرت باالرتفػػػاع ككصػػػمت الػػػى )

ش االقتصػادم نتيجػة ( مميػار دكالر بسػبب تػأثر المممكػة  باالنكمػا23.1المكازنة العامػة مقػداره )
فقػط اسػتعادت  2013ك   2012ك  2011ك  2010األزمة المالية العالمية ، امػا فػي االعػكاـ 

اسكاؽ النفط عافيتيا كارتفعت االسعار بصكرة غيػر مسػبكقة كالػذم انعكػس بصػكرة ايجابيػة عمػى 
السػػعكدية المكازنػػة العامػػة فػػي كػػؿ الػػدكؿ المنتجػػة كالمصػػدرة لمػػنفط الخػػاـ كمػػف ضػػمنيا المممكػػة 

 .( مميار دكالر عمى التكالي48.0ك  1.8ك  77.6 ك 23.3كالتي حققت فكائض مالية بمغت )

( مميػار دكالر 295.9فقط كػاف حجػـ اجمػالي النفقػات العامػة يقػدر نحػك ) 2014اما في عاـ   
( مميػار 275.6ككاف حجـ االيرادات العامة ثالتي لـ تستطيع اف تغطي النفقات العامةث نحك )

( مميػػار 20.3دكالر ممػػا ادل الػػى حصػػكؿ عجػػز فػػي المكازنػػة العامػػة السػػعكدية قػػدرت حػػكالي )
النخفػػػاض اسػػػعار الػػػنفط الخػػػاـ فػػػي االسػػػكاؽ العالميػػػة حيػػػث اعتمػػػاد المممكػػػة عمػػػى دكالر نتيجػػػة 

االيرادات النفطية بشكؿ كبير كعدـ كجكد مصادر ايرادات اخرل )غير نفطية( لممممكة تساعدىا 
فػػي سػػد العجػػز فػػي مكازنتيػػا اضػػافة الػػى عػػدـ كجػػكد رشػػادة فػػي عمميػػات االنفػػاؽ العػػاـ لمحككمػػة 

حيػث  2017ك  2016ك  2015العجػز فػي المكازنػة العامػة لمسػنكات  السعكدية ، كاستمر حاؿ
( مميػار دكالر عمػى التػكالي ، كمػف المالحػظ بػاف  52.7ك  82.9ك  96.7كصؿ العجز نحػك )

قيمة العجز لمسػنكات الػثالث االخيػرة تأخػذ مسػارا تنازليػا كذلػؾ بسػبب تحسػف اسػعار الػنفط الخػاـ 
يف السػػعكدية كركسػػيا عمػػى خفػػض االنتػػاج ، اضػػافة الػػى فػػي االسػػكاؽ العالميػػة نتيجػػة االتفػػاؽ بػػ

مجمكعػػة الخطػػط كاالصػػالحات التػػي تقػػـك بيػػا المممكػػة السػػعكدية منيػػا تقمػػيص الػػدعـ الحكػػكمي 
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،  2020لمسػػمع الرئيسػػية )الكقػػكد كالمػػاء كالكيربػػاء( عمػػى اف يػػتـ رفػػع الػػدعـ بشػػكؿ تػػاـ فػػي عػػاـ 
ادات غيػػػر النفطيػػػة بيػػػدؼ تنكيػػػع مصػػػادر عػػػالكة عمػػػى ذلػػػؾ تفعيػػػؿ السػػػعكدية لمكثيػػػر مػػػف االيػػػر 

االيػػػػرادات العامػػػػة ك رفػػػػع الرسػػػػـك  المكضػػػػكعة عمػػػػى التبػػػػغ  ك خػػػػدمات االتصػػػػاالت فػػػػي الػػػػبالد 
كالمخالفػػات المركريػػة كتعػػػديؿ رسػػـك التأشػػيرات اضػػػافة الػػى تطبيػػؽ مقابػػػؿ مػػالي عمػػى المقيمػػػيف 

 . 2017االراضي السعكدية في يكليك داخؿ 

القػكؿ بػاف المكازنػة العامػة السػعكدية تتػأثر بشػكؿ كبيػر بتقمبػات اسػعار  يمكننامما ورد اعاله    
النفط العالمية نتيجة العتمادىا بشكؿ رئيسي عمى االيرادات النفطية  كاف الزيادات المطػردة فػي 
حجـ االنفاؽ العاـ اثر بشكؿ سمبي عمى كضع المممكة اذ ارتفعت الديكف السػيادية الػى اقصػاىا 

تػػػالي تػػػأثر الصػػػندكؽ السػػػيادم السػػػعكدم سػػػمبا كالنتيجػػػة عػػػدـ حفػػػظ حقػػػكؽ كبال 2019فػػػي عػػػاـ 
االجيػاؿ القادمػة مػف التمتػع بػاإليرادات النفطيػة ، ممػا التجػأت الحككمػة السػعكدية الػى جممػة مػػف 
البرامج كالخطط في سبيؿ تنكيع االيرادات العامة كالسيما زيادة االيرادات غير النفطية لممساىمة 

 ت العامة .في زيادة االيرادا

 المطمب الرابع : انعكاسات تقمبات اسعار النفط العالمية عمى واقع التجارة الخارجية 

 اوال : تطور الناتج المحمي االجمالي السعودي

تشير بيانات الناتج المحمي االجمالي في المممكة ل سعار الثابتة الى تراجع طفيؼ في عاـ     
% في عاـ 2.43مميار دكالر مقابؿ نسبة نمك نحك  793% ليبمغ 0.33بنسبة نمك   2019
% في الناتج المحمي 4.2، كذلؾ بسبب انخفاض نسبة مساىمة القطاع النفطي نحك  2018

مميار دكالر ، كذلؾ تحقيؽ الناتج المحمي غير النفطي نسبة  266.1كالي االجمالي ليبمغ ح
كيتككف الناتج المحمي السعكدم مف قطاعيف تنظيمييف )القطاع % ، 61.8مساىمة نحك 

النفطي كالقطاع غير النفطي( المذاف يشمالف القطاع الخاص كالقطاع الحككمي ، كاف انكماش 
( لمحاكلة +كة انتاجيا النفطي التزاما باتفاؽ )اكبؾالقطاع النفطي جاء بسبب خفض الممم

% في 3.7تحقيؽ االستقرار في اسكاؽ النفط العالمية ، اما القطاع الخاص فقد حقؽ نسبة نمك 
% ، كشكؿ القطاع الخاص نحك 2.2، كما ارتفع الناتج المحمي الحككمي بنسبة  2019عاـ 
،  2019% في عاـ 17.2ع الحككمي % مف الناتج المحمي ، بينما كانت حصة القطا40.7
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( يبيف نسبة مساىمة القطاعات كاالنشطة االقتصادية في الناتج المحمي االجمالي 5الجدكؿ )
  -( كما يمي :2019 – 2011لممدة )

 (.جدول )
 ر الثابتة   %          المساىمة النسبية لألنشطة االقتصادية في الناتج المحمي االجمالي لألسعا

 2002 .200 2001 2002 .200 2002 2005 2002 2000 البيان
 2.55 2.50 .2.5 2.52 .2.5 2.25 2.22 2.22 0..2 القطاع الزراعي
 20..5 52.12 52.55 .20.2 20.02 52.12 ...20 2..22 22.21 القطاع النفطي
الصناعة 
 ...00 02.00 .02.0 00.20 00.15 .00.2 2..00 00.11 00.20 التحويمية

الكيرباء والغاز 
 0.21 0.52 0.55 0.50 0.22 .0.2 0.22 .0.2 0.21 والماء

 .2.2 2.50 1..2 .2.2 2.22 2.22 2.11 ...2 ...2 التشييد والبناء
تجارة الجممة 

 2.52 0... 25.. 0... 2.00 2.22 2.02 22.. 22.. والمفرد

النقل 
 2.20 2... 20.. 12.. .2.. 2... .2.. 22.. 22.. واالتصاالت

خدمات المال 
 00.50 2.12 2.15 2.02 2.01 2.25 2.22 10.. 5... والتامين

خدمات جماعية 
 2.02 2.00 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 ...0 ...0 وشخصية

الخدمات 
 5..0 0..0 2..0 0..0 0..0 5..0 2..0 1..0 0.20 المصرفية

 . 2020المصدر : كزارة المالية كالتخطيط ، الييئة العامة لالحصاء ، 

نالحظ اف اكبر مساىمة في الناتج المحمي االجمالي كانت في القطاع النفطي خالؿ عاـ   
بسبب ارتفاع اسعار النفط في االسكاؽ العالمية ، كقد حقؽ ىذا القطاع الحيكم نسبة  2011

% كذلؾ إلتاحة الفرصة لبقية  -11.6( بنسبة 9201 – 2011انخفاض طكاؿ المدة )
السعكدية ،  2030القطاعات غير النفطية بأخذ دكرىا في رفد الناتج المحمي تماشيا مع رؤية 

 2018كفي مجاؿ الصناعة ، اصدرت كزارة الطاقة كالصناعة كالثركة المعدنية في عاـ 
الصناعية ، بأجمالي تمكيؿ مصنعا جديدا في مختمؼ االنشطة  419تراخيص صناعية ألنشاء 

الؼ فرصة عمؿ كظيفية ، كتصنؼ  24.4بمغ نحك اربعة مميارات دكالر ، كتكفر نحك 
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ترخيصا لصناعة  67تراخيص المشاريع الجديدة حسب نشاطيا الصناعي كاجمالي تمكيميا الى 
ما كانت المعادف المشكمة باستثناء اآلالت كالمعدات كبإجمالي تمكيؿ بمغ المميار دكالر ، في

اصدارا ، بأجمالي تمكيؿ بمغ نصؼ مميار دكالر ، كبذلؾ  65حصة المنتجات الغذائية نحك 
ارتفع العدد االجمالي التراكمي لممصانع القائمة بالمممكة المرخصة مف قبؿ كزارة الطاقة 

الؼ  617.7الؼ مصنعا منتجا تكظؼ نحك  8.442كالصناعة كالثركة المعدنية ليصؿ الى 
 مال في البالد .مكظفا كعا

في جانب اخر حققت قطاعات مثؿ )تكرير النفط ك االنشطة العقارية( تحسنان في معدالت     
نمكىا ، بينما انخفضت معدالت نمك كؿ مف ) الزراعة كالكيرباء كالنقؿ كالمكاصالت( ، 
كقطاعات كانشطة اخرل حققت معدالت نمك سالبة كالتشييد كالبناء التي حققت معدؿ نمك 

قطاع التشييد كالبناء يعتبر أحد ( ، لكف بذات الكقت فاف 2018 – 2016سالب في المدة )
القطاعات اليامة بالمممكة لككنو أكبر قطاعات اإلنشاءات بالشرؽ األكسط ، كقد بمغت قيمة 

 26.5مميار   ، أم ما يقارب  99.7حكالي  2011الناتج المحمي ليذا القطاع في عاـ 
مميار   في  118.8ؿ السنكات الالحقة لتصؿ إلى مميار دكالر ، كأخذت في االرتفاع خال

بمغت قيمة الناتج ، اما قطاع الصناعات التحكيمية فمميار دكالر 31.6، أم نحك  2019عاـ 
مميار دكالر ،  63.2مميار   ، أم نحك  237ما يزيد عف  2011المحمي ليا في عاـ 

مميار  83.6أم ما يقارب  2019ـ مميار   في عا 313.5كأخذت في االرتفاع حتى بمغت 
دكالر ،  نفس األمر لقطاع التجارة كالفنادؽ كالمطاعـ الذم يعد أحد أكثر القطاعات نمكان 

ما يقرب  2011بالمممكة خالؿ مدة الدراسة ، فقد بمغت قيمة الناتج المحمي اإلجمالي في عاـ 
 2019اـ مميار   في ع 246مميار دكالر ، كارتفعت إلى  50مميار   أم نحك  188مف 

 . مميار دكالر 65.6أم نحك 

 حجم الصادرات واالستيرادات في ظل تقمبات اسعار النفط العالمية  :ثانيا

تسعى المممكة السعكدية الى بمكغ مركز متقػدـ نحػك االزدىػار كتحقيػؽ الرفاىيػة االقتصػادية      
بيف كؿ دكؿ العالـ ، كاف اقصر طريؽ في تحقيؽ ذلؾ يككف مف خالؿ فعالية التجارة مف خالؿ 
ـ التبادؿ التجارم مع دكؿ العالـ ، اف السعكدية تتميز  بتنػكع حجػـ صػادراتيا الػى كػؿ دكؿ العػال

اذ اف ابرز صػادراتيا  ثاضػافة الػى الػنفط الخػاـث المنتجػات الحيكانيػة كالمطػاط كالمػكاد الغذائيػة 
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المحضػرة كالمشػركبات كالخػػؿ كالتبػغ كالمؤلػؤ ، كانيػػا تسػتكرد مػكاد اكليػػة اك نصػؼ مصػنعة لتعيػػد 
 تصنيعيا كتصديرىا مرة اخػرل لتسػاعد فػي تنكيػع اقتصػادىا ، حيػث اف المممكػة تسػعى منػذ مػدة
طكيمػػة الػػى تنكيػػع مصػػادر ايراداتيػػا ، كقطػػاع التصػػدير لػػو اىميػػة كبيػػرة فػػي المممكػػة مػػف خػػالؿ 
قدرتػػو عمػػى جػػذب االسػػتثمارات )المحميػػة كاالجنبيػػة( كبالتػػالي ايجػػاد فػػرص عمػػؿ جديػػدة كتحقيػػؽ 
النمػػك االقتصػػادم عمػػى المسػػتكل الػػكطني ، كمػػف الجيػػكد المبذكلػػة لمممكػػة السػػعكدية فػػي جػػذب 

االجنبيػػػة بشػػػكؿ خػػػاص كتنكيػػػع االقتصػػػاد ثكبعػػػد عػػػدة سػػػنكات مػػػف المفاكضػػػاتث  االسػػػتثمارات
، كالسػػػػعكدية تمتمػػػػؾ شػػػػبكة  2005انضػػػػمت السػػػػعكدية الػػػػى منظمػػػػة التجػػػػارة العالميػػػػة فػػػػي عػػػػاـ 

( دكلػة لػذلؾ تعػد المممكػة 155عالقات كاسعة جدا مع مختمؼ دكؿ العػالـ كتتعامػؿ مػع حػكالي )
 ع كالخدمات االستيالكية كاالستثمارية  .متفكقة مف ناحية حرية اختيار السم

، وىناك جممة من االثار المترتبة عمى انضمام المممكة الى منظمة التجارة العالمية منياا     
زيادة نفاذ السمع كالخدمات السػعكدية الػى الخػارج نتيجػة إللغػاء الرسػـك الجمركيػة اك تخفيضػيا ، 

شراء لمختمؼ السمع كالخدمات ، كتحفيػز المنػتج كانو يعطي المستيمؾ خيارات اكثر في عممية ال
المحمي عمى زيادة انتاجو مف السمع المماثمة بالخارج كتصديرىا بشػكؿ ينػافس مثيمتيػا فػي خػارج 

المصػػػارؼ -السػػػياحة-فػػػتح قطػػػاع الخػػػدمات السػػػعكدم )االتصػػػاالتكبالمقابػػػؿ اف  المممكػػػة .
المنظمػة فػي ظػؿ أكضػاعو الحاليػة تجعمػو فػي كالتكزيع( أماـ المنافسة األجنبيػة التزامػان باتفاقيػات 

كضع ضػعيؼ كغيػر قػادر عمػى المنافسػة أمػاـ نظيػره الػدكلي األكثػر تطػكران كضػخامة ، كمػف ثػـ 
ضركرة استثمار ك تطػكير قػدراتيا البشػرية كالتكنكلكجيػا فػي ىػذا المجػاؿ كبالتػالي خمػؽ حالػة مػف 

ف حمايػػػة حقػػػكؽ الممكيػػػة الفكريػػػة المكاكبػػػة لمتطػػػكر الحاصػػػؿ فػػػي الػػػدكؿ الصػػػناعية الكبػػػرل ، كا
لممخترعيف سيشجع المتدربيف المحمييف عمى بذؿ المزيػد مػف الجيػد فػي تطػكير العمميػة التعميميػة 
لممممكػػػػة كبالتػػػػالي سػػػػكؼ يحصػػػػدكف جػػػػيال متطػػػػكرا فػػػػي المسػػػػتقبؿ يسػػػػاعد فػػػػي النيػػػػكض بػػػػالكاقع 

 االقتصادم كاالجتماعي لمبالد 

، لتبادؿ التجارم لممممكة السعكدية( يكضح حجـ الصادرات كاالستيرادات كحجـ ا6كالجدكؿ )   
اذ اف تقمبػػات اسػػعار الػػنفط الخػػاـ العالميػػة تػػؤثر عمػػى حجػػـ التجػػارة الخارجيػػة مػػف خػػالؿ حجػػـ 

 -الي عمى ميزانيا التجارم سمبا اك ايجابا ،  ككما يمي :الصادرات النفطية كغير النفطية كبالت
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 (2جدول رقم )
 اجمالي الصادرات واالستيرادات وحجم التبادل التجاري والميزان التجاري السعودي 

 (  مميار دوالر2002-2002لممدة )

 البيان

2002
 200.
 2002
 2001
 200.
 2002
 2000
 2000
 2002
 2005
 2002
 200.
 2002
 2001
 200.
 2002
 

قيمة الصادرات 
النفطية

 020..
 020..
 0...2
 20..5
 

2.0
 025
 20..2

 501.0
 551..
 520.2
 2...5
 0.2.2
 05..1
 

0.1
 250..

 202.5
 

قيمة الصادرات 
غير النفطية

 

0..2
 0..2
 22.1
 21..
 52.2
 22.2
 5...
 21..
 .0..
 .5.2
 .1..
 .0.2
 21.5
 .0..
 22.1
 22.0
 

اجمالي قيمة 
الصادرات

 0.1.2
 0.0..
 200.2
 255.0
 505.2
 022.2
 2.0.0
 522.2
 5...5
 51...
 525.0
 205..
 0.5.0
 20...
 222.2
 222.5
 

نسبة الصادرات 
النفطية الى

 
اجمالي 

الصادرات %
 

.2..
 .2.2
 .2.2
 ...0
 .2.2
 .2..
 ...2
 .1.0
 .2.2
 ...2
 .5.0
 1..0
 12.0
 1..2
 1..2
 2..1
 

اجمالي 
قيمة  

االستيرادات
 

2..2
 .2.2
 22.1
 20.0
 00..0
 2...
 002..
 050..
 0....
 02..0
 012.2
 012.2
 020.0
 052.2
 052..
 051.0
 

حجم التبادل 
التجاري

 202.2
 

220
 2.0.1

 525.5
 22...
 2.1..
 

5..
 222.2

 .25.2
 

.22
 .0..1

 51..0
 525.2
 522.2
 250.0
 250.5
 

الميزان 
التجاري

 00...
 020.0
 020.2
 

025
 02..5

 22.1
 022.2
 255.0
 252..
 201.1
 010.1
 2..2
 

25
 12.0

 0.1.2
 0.1.5
 

 -2( ، احصػاءات التجػارة الخارجيػة ، السػعكدية  . 2014التقرير السػنكم ) -1المصدر:  الجدكؿ مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى : 
مؤسسػػػة النقػػػد العربػػػي السػػػعكدم ،  -3.   2018اكتػػػكبر الييئػػػة العامػػػة لتحصػػػاء ، الصػػػادرات كالػػػكاردات لمممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية ، 

  . 52التقرير السنكم 
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( اف المممكػػة السػػعكدية تعتمػػد بشػػكؿ كبيػػر عمػػى الصػػادرات 6نالحػػظ مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ )     
دارة النفطيػػة شػػانيا بػػذلؾ شػػاف الكثيػػر مػػف الػػدكؿ الريعيػػة ، كتصػػنؼ الصػػادرات السػػعكدية فػػي صػػ

الػػػػدكؿ العربيػػػػة مػػػػف حيػػػػث القطػػػػاع الخػػػػارجي ذلػػػػؾ الف الصػػػػادرات مػػػػف الػػػػنفط الخػػػػاـ ليػػػػا الػػػػدكر 
( مميػار 15714االساسي في تككيف ايراداتيا، اذ اف الصادرات النفطية في المممكػة التػي بمغػت )

%( مػػػػػػف اجمػػػػػػالي 4916ازدادت نسػػػػػػبة الصػػػػػػادرات النفطيػػػػػػة نحػػػػػػك ) 2008دكالر، كفػػػػػػي عػػػػػػاـ 
( 4، ام اف حجػػـ الصػػادرات االجماليػػة قػػد ازداد طػػكاؿ ) 2004مقارنػػة بعػػاـ الصػػادرات الكميػػة 

سػػنكات كيعػػزل ذلػػؾ الػػى االرتفػػاع فػػي االنتػػاج كالتصػػدير لبرميػػؿ الػػنفط الخػػاـ اضػػافة الػػى الزيػػادة 
التدريجية فػي االسػعار العالميػة لمػنفط ، الػذم انعكػس ايضػا عمػى حجػـ اسػتيرادات المممكػة التػي 

( مميػار دكالر كاالمػر الػذم صػعد 38314مػا يقػارب ) 2008-2004ي بمغ مجمكعيػا بػيف عػام
 مف حجـ التبادؿ التجارم مع دكؿ العالـ .

( مميػػػػار دكالر ام بنسػػػػبة 16310انخفضػػػػت الصػػػػادرات النفطيػػػػة الػػػػى ) 2009كفػػػػي عػػػػاـ       
كذلػػؾ  2008( مميػػار دكالر مقارنػػة بعػػاـ 19212%( مػػف اجمػػالي الصػػادرات التػػي بمغػػت )72)

زمػػػة الماليػػػة العالميػػػة كالتػػػي ادت الػػػى تراجػػػع حجػػػـ التبػػػادؿ التجػػػارم الػػػذم كصػػػؿ الػػػى بسػػػبب اال
( مميػار دكالر ام بكاقػع 42815مػا يقػارب ) 2008( مميار دكالر بعد اف كاف فػي عػاـ 28718)

،  2008ك  2009%( تقريبا مف اجمالي التبادؿ التجارم بيف عامي 49نسبة انخفاض قدرىا )
ط العالميػػة عػػادت الصػادرات النفطيػػة لالرتفػػاع كالتػي حققػػت زيػػادات فػػي كبعػد تحسػػف اسػػعار الػنف

% مػػػػف 3612( كالتػػػػي بمغػػػػت نسػػػػبتيا نحػػػػك 2012 - 2010حجػػػػـ اجمػػػػالي الصػػػػادرات لممػػػػدة )
اجمالي الصادرات االمر الذم ادل الى زيادة مستكل النشاط االقتصػادم لمبمػد كالػذم أثػر بشػكؿ 

بعػد  2012( مميػار دكالر فػي عػاـ 54319صؿ الى )ايجابي عمى حجـ التبادؿ التجارم الذم ك 
 .  2010( مميار دكالر في عاـ 35810اف كاف )

( مميػػار دكالر مقابػػؿ 34312) 2014بمغػػت قيمػػة صػػادرات المممكػػة االجماليػػة فػػي عػػاـ        
( مميػػػػار دكالر ام بنسػػػػبة 326بانخفػػػػاض مقػػػػداره ) 2013( مميػػػػار دكالر خػػػػالؿ عػػػػاـ 37518)

%( ، كاف حجػػػػـ التبػػػػادؿ التجػػػػارم لػػػػـ يتػػػػأثر انخفاضػػػػا كانمػػػػا ازداد بنسػػػػبة نحػػػػك 915انخفػػػػاض )
دة الصػادرات غيػر النفطيػة اضػافة الػى زيػادة االسػتيرادات السػمعية ، %( كذلؾ بسػبب زيػا2913)

ام بنسػػبة  2014( مميػػار دكالر فػػي عػػاـ 5718فقػػد بمغػػت الصػػادرات غيػػر النفطيػػة مػػا يقػػارب )
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( 17214) 2014، اما حجـ االستيرادات فقػد بمػغ فػي عػاـ  2013%( عف عاـ 6زيادة قدرىا )
 . 2013( عف عاـ %4مميار دكالر بمعدؿ نسبة زيادة نحك )

مف خالؿ مالحظػة حجػـ التبػادؿ التجػارم كقػيـ اجمػالي الصػادرات كاالسػتيرادات ل عػكاـ        
( نجدىا متذبذبة كذلؾ لتأثرىا المباشر بتقمبات اسػعار الػنفط الخػاـ فػي 12017 12016 2015)

لنفطيػػػة ( د ب ، فقػػػد بمغػػػت الصػػػادرات ا65-48االسػػػكاؽ العالميػػػة اذ كانػػػت االسػػػعار مػػػا بػػػيف )
% ك 7214( مميار دكالرام بنسػب متصػاعدة بػيف )115710 113517 15219لمسنكات الثالث )

( 113414  114011  17416%( عمى التكالي ، اما حجـ االستيرادات فبمغ )8813% ك 8316
كالػػػذم انعكػػػس بشػػػكؿ رئيسػػػي عمػػػى حجػػػـ التبػػػادؿ  2017ك  2016ك  2015لمسػػػنكات الػػػثالث 

1 2015را حمزكنيا فقد بمغت قيمة حجـ التبادؿ التجارم ل عػكاـ الػثالث التجارم الذم اتخذ مسا
 ( مميار دكالر عمى التكالي .134310  132312  37811نحك ) 12017 2016

السػػعكدية السػػاعية الػػى تنكيػػع  2030( منسػػجمة مػػع رؤيػػة 2019 – 2018جػػاءت اعػػكاـ )    
 2019حسػف بشػكؿ ممحػكظ فػي عػاـ كت 2018االقتصاد المحمػي فقػد تعػافى االقتصػاد فػي عػاـ 

السػيما فػي اداء النػاتج المحمػػي غيػر النفطػي عمػى الػػرغـ مػف تػزامف ذلػؾ مػػع تراجػع نمػك القطػػاع 
 231.5مميار دكالر بعػدما كانػت  202.3، اذ تراجعت الصادرات الى  2019النفطي في عاـ 

فػػي منظمػػة اكبػػؾ ،  كذلػػؾ بسػػبب ارتبػػاط المممكػػة بػػدكرىا القيػػادم  2018مميػػار دكالر فػػي عػػاـ 
كسعييا الى تحقيؽ االستقرار في اسػكاؽ الػنفط العالميػة مػف خػالؿ خفػض انتاجيػا ضػمف اتفاقيػة 

 .+ اكبؾ

بػػالرغـ مػػف تبػػايف نسػػػبة مسػػاىمة الصػػادرات النفطيػػة إلجمػػػالي صػػادرات المممكػػة خػػالؿ مػػػدة    
كاف  ت الكميػػة .الدراسػػة ، إال أف القطػػاع النفطػػي ال يػػزاؿ يسػػتحكذ عمػػى نسػػبة كبيػػرة مػػف الصػػادرا

( ، 7مرتبػػة فػػي الجػػدكؿ ) 2017ابػرز السػػمع المصػػدرة كالمسػػتكردة  فػػي المممكػػة السػػعكدية لسػػنة 
 -ككما يمي :
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 (1جدول )
 1)مميون دوالر(  2001الصادرات واالستيرادات الرئيسية في السعودية لسنة 

 القيمة  H.Sالسمع المستوردة  القيمة H.S 2السمع المصدرة 
 520522 اآلالت واالجيزة الكيربائية ومعداتيا .01222 والمطاط ومصنوعاتياالمدان 

منتجاااات الصاااناعات الكيماوياااة وماااا 
 200255 معدات النقل واجزاؤىا 022.25 يتصل بيا

منتجاااات الصاااناعات الكيماوياااة وماااا  .2122 معدات النقل واجزاؤىا
 0551.2 يتصل بيا

 .0..00 المعادن العادية وما يتصل بيا 250.2 المعادن العادية ومصنوعاتيا
 5.22. منتجات نباتية 21122 اآلالت واالجيزة والمعدات الكيربائية

ماااواد غذائياااة محضااارة والمشاااروبات  02.5 الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية
 15202 والخل والتبغ

ماااواد غذائياااة محضااارة والمشاااروبات 
 0205. االنسجة ومصنوعاتيا 0220 والخل والتبغ

المؤلااااااااااااؤ : االحجااااااااااااار الكريمااااااااااااة 
 22.12 الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية 0012 والمجوىرات المقمدة

ورق ومصاااانوعاتو ومااااواد مسااااتعممة 
 في صناعتو

 2.150 المدان والمطاط ومصنوعاتيا .20

 2.1.22 بقية السمع 52222 بقية السمع
 022,.0,52 االجمالي 122,.0. االجمالي

الييئة العامة لتحصاء ، الصادرات كالكاردات السمعية لمممكػة  -1عمؿ الباحث باالعتماد عمى :   المصدر مف
  . 2017العربية السعكدية 

اف االقتصػػاد السػػعكدم لػػو دكر فػػي اغمػػب الػػدكؿ المصػػدرة كالمسػػتكردة خاصػػة دكؿ مجمػػس       
سػػبب العالقػػات المتبادلػػة التعػػاكف الخميجػػي كدكؿ االتحػػاد االكربػػي كدكؿ اسػػيكية اخػػرل  كذلػػؾ ب

بيػػنيـ اضػػافة الػػى عكامػػؿ اقميميػػة كجيكسياسػػية اخػػرل تكػػكف بمثابػػة المسػػار الكاضػػح لمتعػػامالت 
اليكميػػػػة بػػػػيف المممكػػػػة كبػػػػاقي البمػػػػداف المػػػػذككرة ، اذ اف السػػػػعكدية تقتػػػػرب مػػػػف المعػػػػدؿ العػػػػالمي 

                                                           
1

 .(317500تـ تحكيؿ القيـ مف ال  السعكدم الى الدكالر االمريكي حسب سعر الصرؼ الرسمي البالغ ) 

2
نسػػػؽ الخػػػاص بتصػػػنيؼ كتبكيػػػب تعتمػػػد البيانػػػات االساسػػػية عمػػػى التجػػػارة الخارجيػػػة المدرجػػػة عمػػػى التعريفػػػة الجمركيػػػة كفقػػػا لمنظػػػاـ الم 

 .السمع
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 (ESCWA , 2018 , 99)  5016نحػػك 2016لالنكشػاؼ التجػػارم كالػػذم بمػػغ فػػي عػػاـ 
 -( يكضح ذلؾ ، ككما يمي :8كالجدكؿ )

 (.جدول )
 1)مميار دوالر( 2001الدول المصدرة والمستوردة لمممكة العربية السعودية لسنة 

( دول مصدرة الييا)عدا .اىم )
 القيمة ( دول مستوردة منيا.اىم ) القيمة صادرات النفط(

 2,.20 الصين 0,1. االمارات
 .,0.0 االمريكيةالواليات المتحدة  22,0 الصين

 .,1. االمارات 50,1 سنغافورة
 2,.1 المانيا 2,.2 اليند
 2,.. فرنسا 0,2 الكويت
 200 االجمالي 202 االجمالي

المصػػدر: الجػػدكؿ مػػف عمػػؿ الباحػػث باالعتمػػاد عمػػى : الييئػػة العامػػة لتحصػػاء ، الصػػادرات كالػػكاردات السػػمعية 
 . 2017لمممكة العربية السعكدية 

 تأثير تقمبات اسعار النفط العالمية عمى الميزان التجاري السعوديثالثا : 

اف االقتصػػاد السػػعكدم بمػػا يتميػػز بػػو مػػف ريعيػػة ايراداتػػو العامػػة مػػف خػػالؿ صػػادرات الػػنفط      
(  يتػػأثر بتقمبػػات االسػػعار العالميػػة لمػػنفط كالطاقػػة ، لػػذلؾ فػػاف مصػػادر الطاقػػػة الخػػاـ كالمكػػررة)

اص تكػػكف ميمػػة فػػي عمميػػة تحقيػػؽ النمػػك االقتصػػادم لالقتصػػاد بشػػكؿ عػػاـ ك الػػنفط بشػػكؿ خػػ
الػػكطني السػػعكدم ، كتعمػػؿ السػػعكدية منػػذ زمػػف طكيػػؿ الػػى تنكيػػع صػػادراتيا ، لػػذلؾ فػػاف ميزانيػػا 
التجػػػارم يتكػػػكف مػػػف )الصػػػػادرات كاالسػػػتيرادات(  يتخػػػذ مسػػػاره مػػػػع مسػػػار اسػػػعار الػػػنفط الخػػػػاـ 

ة نجػػد اف الميػػزاف التجػػارم يحقػػؽ فػػائض ، امػػا فػػي العالميػػة ، ففػػي حالػػة ارتفػػاع االسػػعار النفطيػػ
حالة انخفاض سعر النفط في االسكاؽ العالمية فاف الميزاف التجارم سكؼ يتأثر سمبا كقد يصؿ 
الى حالة العجز فيما اذا لـ يدخر امكاال في صندكقو السيادم ابػاف ارتفػاع االسػعار النفطيػة فػي 

 السنكات السابقة .

                                                           
1

 (317500تـ تحكيؿ القيـ مف ال  السعكدم الى الدكالر االمريكي حسب سعر الصرؼ الرسمي ) 
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( نجػػد اف الميػػزاف التجػػارم قػػد حقػػؽ فػػكائض ماليػػة عمػػى طػػكؿ مػػدة 5) كبػػالعكدة الػػى جػػدكؿ    
( ، كذلػػؾ الف الصػػادرات دائمػػا مػػا تتفػػكؽ عمػػى االسػػتيرادات بفعػػؿ 2019-2004البحػػث مػػف )

كبسػػبب  2009حجػػـ االيػػرادات النفطيػػة المتحققػػة مػػف مجمػػكع الصػػادرات الكميػػة ، لكػػف فػػي عػػاـ 
%( ليبمػػػػغ 10.5اف التجػػػػارم السػػػػعكدم بنسػػػػبة )االزمػػػػة الماليػػػػة العالميػػػػة انكمػػػػش فػػػػائض الميػػػػز 

%( مػػف النػػاتج المحمػػي االجمػػالي ثحسػػب الييئػػة العامػػة 29.1( مميػػار دكالر بمػػا يمثػػؿ )96.7)
( مميػػػار 198.3يصػػػؿ الػػػى نحػػػك ) 2008ث بعػػػد اف كػػػاف فػػػي عػػػاـ 2017لتحصػػػاء السػػػعكدية،

الػػػى االنكمػػػاش  2009دكالر ، كيكمػػػف ىػػػذا االنخفػػػاض فػػػي الميػػػزاف التجػػػارم الػػػى خػػػالؿ عػػػاـ 
المممػػكس فػػي الصػػػادرات السػػمعية لممممكػػة أثػػػر الركػػكد فػػػي االقتصػػاد العػػالمي الػػػذم كػػاف نتيجػػػة 

 .كلية االخرل في االسكاؽ العالميةالنخفاض اسعار النفط  كالمكاد اال

فقػط شػيدت ارتفػاع  2013اما االعكاـ التي جاءت بعد االزمة المالية العالمية الى نيايػة عػاـ   
زاف التجػػارم مػػرة اخػػرل بسػػبب التحسػػف الممحػػكظ فػػي اسػػعار الػػنفط العالميػػة كارتفػػاع فػػائض الميػػ

% مػف النػاتج المحمػي االجمػالي ، امػا فػي 3.8معدؿ النمك االقتصادم في العالـ الى ما يقارب 
( مميػػار دكالر مقابػػؿ فائضػػا ماليػػا 170.7فقػػد حقػػؽ الميػػزاف التجػػارم فائضػػا قػػدره ) 2014عػػاـ 

( مميػػػػػػار دكالر تقريبػػػػػػا ام بنسػػػػػػبة  37.1ر دكالر ام بانخفػػػػػػاض يقػػػػػػدر ) ( مميػػػػػػا207.7قػػػػػػدره )
( فقػػد 2019 – 2016امػػا فػػي االعػػكاـ ) ،  2013 % ( مقارنػػة بعػػاـ21.6خفػػاض نحػػك  ) ان

شػػػيدت ارتفاعػػػا فػػػي فػػػكائض الميػػػزاف التجػػػارم نتيجػػػة لتصػػػالحات ك الخطػػػط التػػػي قامػػػت بيػػػا 
( 157.3، فقد ارتفػع الميػزاف التجػارم الػى ) (2030المممكة في اطار البرنامج الكطني )رؤية  

ام بكاقع نسػبة   2016مميار دكالر في عاـ  43بعد اف كاف نحك  2019مميار دكالر في عاـ 
 % مف الناتج المحمي االجمالي .72ارتفاع نحك 

التجارة الخارجية السعكدية تتأثر بشكؿ كبيػر بتقمبػات اسػعار الػنفط العالميػة نخمص الى ان      
باعتبارىػػا دكلػػة ريعيػػة تعتمػػد عمػػى الصػػادرات النفطيػػة بشػػكؿ اساسػػي حاليػػا فػػي ذلػػؾ حػػاؿ بقيػػة 
الػػدكؿ المنتجػػة كالمصػػدرة لمبتػػركؿ ، كاف االصػػالحات الممكيػػة التػػي قامػػت بيػػا السػػعكدية مكنػػت 
اقتصػػادىا مػػف اف تػػؤدم فػػي المسػػتقبؿ الػػى تنكيػػع اقتصػػادىا مػػف خػػالؿ االسػػتفادة مػػف االيػػرادات 

 كبيرة .النفطية ال
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  –التنويع االقتصادي  –المطمب الخامس : درجة االنكشاف االقتصادي

أدركت المممكة أىمية التنكيع االقتصادم فكاف اليدؼ السابع مف أىداؼ خطة التنمية     
التاسعة ينص عمى " تنكيع القاعدة االقتصادية أفقيا كرأسيا ، كتكسيع الطاقات االستيعابية 

الكطني كتعزيز قدرتو التنافسية، كتعظيـ العائد مف ميزتو النسبية " ، كرغـ  كاإلنتاجية لالقتصاد
المحاكالت كالمجيكدات المستمرة مف السمطات بالمممكة إال أف االقتصاد السعكدم الزاؿ يتسـ 
باألحادية كالتركز ، حيث يستحكذ قطاع النفط الخاـ عمى نسبة كبيرة مف الناتج المحمي 

الحككمية كالصادرات كغيرىا مف المؤشرات التي تدؿ عمى عممية التركز  اإلجمالي كاإليرادات
كلذلؾ فقد ازدادت أىمية كحتمية التنكيع االقتصادم في المممكة ، فكضع ىدؼ  االقتصادم ، 

التنكيع كثاني ىدؼ مف أىداؼ الخطة العاشرة لمتنمية ، يتكامؿ مف خاللو التنكيع األفقي مع 
 .التنكيع الرأسي 

الشؾ اف درجة االنكشاؼ االقتصادم لالقتصادات العالمية تبيف مدل تأثر الدكؿ )الرأسمالية   
اـ النامية( ببقية االقتصادات االخرل ، كمدل اعتماد الدكلة عمى العالـ الخارجي في رفاىية 

( 9كمعيشة سكانيا، كلمعرفة درجة انكشاؼ اقتصاد المممكة العربية السعكدية ندرج الجدكؿ )
 -دناه ، ككما يمي :ا
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 (2جدول )
 ( 2002 – 2002درجة االنكشاف االقتصادي لمممكة العربية السعودية لممدة )

  GDP السنة
 )مميار دوالر (

 قيمة 
الصادرات الكمية 

 )مميار دوالر(

نسبة الصادرات  
  GDPالكمية الى 

قيمة االستيرادات 
 الكمية 

 )مميار دوالر(

االستيرادات نسبة 
 الكمية الى

 GDP 

درجة االنكشاف 
 االقتصادي %

2002 2.0.552 0.1.2 22.. 2..2 02.. .2.5 
200. 52..202 0.0.. .2.2 .2.2 0..0 15.0 
2002 5.2.0.. 200.2 .2.2 22.1 02.. 1..1 
2001 5.2.2.2 255.0 20.2 20.0 25.2 .5.1 
200. .02.121 505.2 20.5 00..0 22.0 .2.2 
2002 222.02. 022.2 22.. 2... 22.2 21.0 
2000 .22..02 2.0.0 21.2 002.. 20.2 21.. 
2000 222..01 522.2 .2.2 050.. 02.2 12.0 
2002 15..21. 5...5 .2.1 0.... 20.0 15.. 
2005 122,221 51... .0.2 02..0 22.. 12.1 
2002 1.2.5.0 525.0 2..5 012.2 22.1 2..0 
200. 2.0.1.1 205.. 50.2 012.2 22.1 .1.2 
2002 252.201 0.5.0 2..2 020.0 20.2 .0.. 
2001 2.5..55 20... 50.2 052.2 02.2 .0.0 
200. 100..21 222.2 20.5 052.. 02.2 20.. 
2002 125.252 222.5 51.0 051.0 01.2 .2.5 

 الجداكؿ اعاله .المصدر : الجدكؿ مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات 

نالحظ مف الجدكؿ اعاله اف نسبة لمصادرات الكمية الى الناتج المحمي االجمالي في اتجاه    
 2019% في عاـ 37.1كانخفضت الى نحك  2004% في عاـ 62.8تنازلي ، اذ بمغت نحك 

بسبب  2004، كاف اكبر نسبة لمصادرات الكمية الى الناتج المحمي االجمالي كانت في عاـ 
يادة الصادرات النفطية نتيجة لتحسف اسعار النفط في االسكاؽ العالمية ، اما اقؿ نسبة كانت ز 

كذلؾ بسبب انخفاض الصادرات النفطية نتيجة النخفاض اسعار النفط التي  2016في عاـ 
سببتيا التخمة مف المعركض النفطي ، اما بالنسبة الى نسبة االستيرادات الى الناتج المحمي 

% كذلؾ بسبب ارتفاع 26.7بنسبة  2015فقد شيد اكبر ارتفاع لو في عاـ  االجمالي
، اما اقؿ نسبة لالستيرادات حصمت في  شي الحية كالسياراتاستيرادات مكاد البناء كعدد المكا

فضال عف دعـ الحككمة لممنتجات الكطنية  2030كذلؾ تماشيا مع رؤية المممكة  2019عاـ 
 كفرض ضرائب تصاعدية عمى بعض السمع المستكردة مف بقية الدكؿ .
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 – 2004كاف درجة االنكشاؼ االقتصادم في المممكة كانت مرتفعة بعض الشيء في المدة )  
% 83.7بنسبة  2007( ، اذ بمغت اعمى درجة انكشاؼ اقتصادم في المممكة في عاـ 2008

كذلؾ نتيجة الرتفاع حجـ الصادرات النفطية كغير النفطية ) كإعادة التصدير( ، فضال عف 
تكل نصيب الفرد الذم انعكس عمى زيادة اقياـ السمع كالخدمات التحسف الكبير في مس

 المستكردة )سمع الرفاىية( مف دكؿ اكربا كامريكا كأستراليا كالياباف .  

ىناؾ أىمية بالغة لزيادة تنكيع النشاط االقتصادم في المممكة العربية السعكدية ألسباب     
طر التقمبات ك عدـ اليقيف في أسكاؽ النفط مختمفة، منيا أنو سيقمؿ مف تعرض االقتصاد لمخا

العالمية ، كأنو سيساعد عمى تكفير فرص العمؿ الالزمة في القطاع الخاص الستيعاب الشباب 
كاألعداد المتزايدة مف السكاف في سف العمؿ ضمف القكل العاممة ، كاألمر الثالث أنو سيساعد 

ار ، كرابعان أنو سيساعد عمى إرساء قكاعد عمى زيادة اإلنتاجية كتحقيؽ النمك القابؿ لالستمر 
االقتصاد غير النفطي الذم ستنشأ الحاجة إليو بمركر الكقت عندما تبدأ اإليرادات النفطية في 

  .التراجع 

سعت لممممكة خالؿ السنكات األخيرة لمتنكيع االقتصادم مف خالؿ عدد مف المحاكر التي    
  :- يمكف ذكر أىميا فيما يمي

 .حككمة السعكدية خطكات لتحسيف بيئة األعماؿ اتخاذ ال -1
تطكير البنية التحتية المحمية ، كاالستثمار في تعميـ المكاطنيف كاكتسابيـ الميارات  -2

 .كالخبرات الالزمة لتحقيؽ التنمية البشرية 
تطكير المدف الصناعية كاالقتصادية لمتشجيع عمى قياـ التجمعات الصناعية كتطكير  -3

، المممكة المدف الصناعية حكالي نصؼ الصناعات التحكيمية بأكمميا فيالخدمات . كتضـ 
كيجرم العمؿ حاليا عمى الربط بيف الجامعات كىذه المدف لتعزيز عمميات البحث كالتطكير 
كالتعاكف المنسؽ كفضال عف ذلؾ ، يجرم حاليا تطكير شبكات النقؿ لمربط بيف ىذه المدف 

 . مف المناجـ إلى منشآت التكرير كالمعالجة مف أجؿ السماح بنقؿ المكاد الخاـ
تقديـ الدعـ لقطاع المشركعات الصغيرة كالمتكسطة مف خالؿ عدد مف المبادرات، كمنيا  -4

ـ الذم يكفر لممشركعات الصغيرة كالمتكسطة 2006برنامج "كفالة" )الذم ُأطمؽ في عاـ 
السعكدم لمتسميؼ  إمكانية الحصكؿ عمى االئتماف )الضمانات االئتمانية( ، كالبنؾ
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نشاء كحدات داخؿ  كاالدخار ، الذم يقدـ القركض لممشركعات الصغيرة كالمتكسطة ، كا 
 المصارؼ تككف مختصة بالمشركعات الصغيرة كالمتكسطة 

تكسيع االستثمارات في القطاعات الصناعية ذات اإلنتاجية العالية ، كاستخداـ النقد  -5
ع كدعـ تصدير المنتجات غير النفطية حيث بمغت األجنبي لتعزيز نقؿ التكنكلكجيا كتشجي

في  2019األىمية النسبية لقطاع الصناعات التحكيمية في الناتج المحمي اإلجمالي لعاـ 
 . %11.8المممكة نحك 

لى السياسات االقتصادية كقد ركزت خطط التنمية المتعاقبة مف أكؿ خطة )إضافة إ   
كتقميؿ االعتماد عمى النفط كمصدر دخؿ لمحككمة ، عمى تنكيع االقتصاد السعكدم لممممكة(

كمكجو لالقتصاد المحمي  كقد فشمت جميع المحاكالت لمتقميؿ مف اعتماد االقتصاد عمى النفط 
كزيادة مساىمة القطاعات األخرل ، اذ ما يزاؿ القطاع الحككمي مسنكدا بالقطاع النفطي ىك 

 .المحرؾ األساسي لالقتصاد السعكدم 
مف قبؿ الحككمة السعكدية إلى  –االنفة الذكر  –في نياية االمر فقد أدت الخطكات الجادة   

خفض مساىمة القطاع النفطي بشكؿ طفيؼ خالؿ السنكات االخيرة مف مدة البحث ، مما 
يستكجب عمى السمطات بالمممكة العربية السعكدية اف تتخذ المزيد مف اإلجراءات لتحقيؽ 

بما يؤمف اقتصاد متنكع  ساىمة القطاع غير النفطي في االقتصاد الكطنيمعدالت مطمئنة لم
 . في المستقبؿ القريب
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 المطمب االول : نبذة عن واقع االقتصاد االماراتي    

اهتمت دولة اإلمارات العربية المتحدة وبشكل  لبيكر بيةكية الت كوق اادت كادي ت تك ترتلك        
اليطاعات غيكر ال ططيكة تجربة دولة اإلمارات العربية على أسس وابعاد استراتيجية تمثلت بت مية 

من خال  ااستثمار ب كورة اساسكية  كل الب كى التحتيكة للككا اليطاعكات ت بلكدا تليفكة ال كروا 
الم اسبة للا لتحييق ال مكو اادت كادي و كق المسكتويات المحكددة للك  هككا اليطاعكات المختلطكة ت 

للت ااتحكككككاد اك تن ااسكككككتيرار السياسكككككل واادت كككككادي وااجتمكككككاعل ل مكككككارات السكككككب  التكككككل شككككك
باإلةككا ة الككى تعككداد ب يككة تحتيككة مالفمككة دككد سككاهر  ككل جككك  ااسككتثمارات المحليككة و ا ج بيككة ت 
 ةال عن استيطا  العديد مكن الشكرلات والم كارا والماسسكات اادت كادية التكل اتخككت مكن 

تكوا ر  يلكا دولة اإلمارات ميرًا تدليمًا للا ت  يد رل ت الحلومة على اليطاعات اادت ادية التكل ت
 اادت ادي .  رص ال جاح  ل الدولة من أج   جاح عملية الت وي 

ان اادت اد ااماراتل يتمي  ب  ار السوق الحر مما ادى الى تشجي  اليطاق الخكاص للعمك     
بحريككة البككر  ككل ال شككاطات اادت ككادية ممككا اسككلر  ككل ادخككا  اسككالي  اادارة الحديثككة وتطككوير 

والتو يعية اةا ة الى ر   لطاءة و اعلية اا تكاج مكن خكال  خطكت التلكاليا العمليات اا تاجية 
وبالتالل ت وي  الياعدة اا تاجية ت اك ان اليطاق الخاص اسلر ب سبة لبيرة  ل تلوين راس الما  

 . وخدمات ااعما  المختلطةالثابت وبا خص  ل دطاق ال  اعات التحويلية والعيارات 

( مليون 9.890الى   2004( مليون  سمة  ل عار 3.671مارات من  ارتط  عدد سلان اا   
%( ت  ككككل حككككين ارتطكككك  ال ككككات  المحلككككل 59.8ب سككككبة  مككككو ت كككك  الككككى   2019 سككككمة  ككككل عككككار 
 2019( مليكون دوار  كل عكار 435.5الكى   2004( مليكون دوار  كل 147.8ااجمكالل مكن  
%( ت 70طاعات غير ال ططية  حو  %( ت بي ما شللت  سبة مساهمة الي55.2اي ب سبة  مو  

 ككل حككين بلسككت  سككبة مسككاهمة دطككاق الكك طط حككوالل الثلككث ت علمككا بككان اامككارات لككديلا احتيككاطل 
%( مككككن ااحتيككككاطل 8.1( مليككككار برميكككك  اي بوادكككك   سككككبة  97.50 ططككككل مالككككد ي كككك  الككككى  
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معكدات  يمكا حا  كت  ،   2019( مليون برميك  يوميكا  كل عكار  3.155العالملت وت ت   حو  
% طوا  مدة البحث ت 4البطالة من اجمالل اليوى العاملة  ل اامارات على مستوى لر يتجاو  

بمككا يالككد جاه يككة الحلومككة ااماراتيككة  ككل تحييككق مسككتيب  امككن كو ر اهيككة ادت ككادية واجتماعيككة 
 لرعاياها سواء من السلان اا ليين ار بيية العمالة ااج بية .

 لمتسيرات اادت ادية لدولة اامارات العربية المتحدة ت ولما يلل : و يما يلل الماشرات وا

 (10جدول )
 (2019-2004مؤشرات ومتغيرات اقتصادية مختارة لدولة االمارات لممدة )

 السكان  السنوات
 )مميون نسمة

GDP  
 )مميون دوالر(

مساىمة القطاعات غير 
 % GDPالنفطية في 

معدل التضخم 
% 

معدل البطالة 
% 

2004 3.671 147.8 71.1 2,1 3.1 
2005 4.106 180.6 66.0 2,3 3.1 
2006 4.229 222.1 62.0 3,4 2.7 
2007 5.488 257.9 66.2 2,2 2.0 
2008 6.265 315.4 63.0 1,4 1.9 
2009 7.137 254.8 72.8 1,6 2.3 
2010 8.200 262.5 68.9 0,9 2.5 
2011 8.400 320.9 67.5 0,9 2.5 
2012 8.500 341.5 67.4 0,7 2.5 
2013 8.600 351.2 68.0 1,1 2.5 
2014 9.090 358.8 69.2 3,5 2.2 
2015 9.156 310.2 69.2 4,1 1.9 
2016 9.121 305.5 69.4 5,8 1.6 
2017 9.139 330.6 70.5 3,6 2.5 
2018 9.630 393.2 70.0 3.1 2.2 
2019 9.890 435.5 70.1 1.9 - 2.3 

 -2( .  2019-2004و ارة اادت كككككاد ت التيكككككارير السككككك وية ااح كككككافية لسككككك وات مختلطكككككة    -1الم كككككدر : 
ت  267ت المالحككق ااح ككافية ص  2009 كك دوق ال يككد العربككل ت التيريككر اادت ككادي العربككل الموحككد ت لعككار 

321 . 
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 المطمب الثاني : التطور التاريخي لمموازنة العامة في االمارات

مليكون  200عكار مكن  45مرة خكال   242ا  ة العامة ل مارات الثر من ليد تةاعطت المو     
مليككار  1342مليككار درهككر مككا يعككاد   4845الككى  1972مليككون دوار عككار  5444درهككر مككا يعككاد 
بتطبيكق مكا يعكرا  موا  كة الب كود(  1972ت اك ان البدايكة لا كت  كل عكار  2017دوار  ل عكار 

د ا كواق واحجكار ال طيكات لتيابللكا اعتمكادات للك  ب كد مكن ب كود التيليدية التكل يكتر مكن خالللكا تحديك
الموا  ككة مككن دون ربطلككا با هككداا المطلككو  تحيييلككا ت و ليككد اسككتمرت اامككارات  ككل مسككيرتلا 
اا مافيككة الطموحككة وترسككيت ملا تلككا لمرلكك  مككالل وتجككاري علككى مسككتوى اادليمككل والعككالمل ت اك 

ولا كت بكدايتلا  كل امكارة  2008  ة البكرام  وااداء  كل عكار ا لا طورت موا  تلا العامة الى موا
دبل ت اك دسمت ال طيات العامة الى مشروعات وبرام  بدا من التيسير ال وعل الكي لكان متبعكا 
 كل الموا  كة الردابيكة ت ومكن ثكر عممكت هككا الموا  كة علكى جميك  اامكارات وا كبة موا  كة عامككة 

 .للدولة ااتحادية 

تر اجراء دراسة اخرى لتطوير الموا  ة العامة ت اك وةعت خطة متوسكطة  2010و ل عار     
(  وهككل ثككالث سكك وات ب  ككار مبككاد  الموا  ككة ال ككطرية التككل تحككدد 2013-2011المككدى للمككدة  

اا شكككطة والخكككدمات ميابككك  تللطتلكككا ت اي ا ةككك  تو يكككا للمكككوارد وال طيكككات و كككوا الكككى تحييكككق 
او  مشككروق موا  ككة مب ككل علككى  2011الموا  ككة للسكك ة الماليككة ا ةكك  ال تككاف  ت  ليلككون مشككروق 

اساس خطة متوسطة المدى ت ملمتلا ااساسية تو ير البر ددر من الر اهيكة االرخكاء لمكواط ل 
تكككر العمككك  بالت ككك يا الكككو يطل الكككدولل لل طيكككات الحلوميكككة  2014الدولكككة ( ت ومككك  بدايكككة عكككار 

لعامة ت ولان اللدا مكن تطكور الموا  كة العامكة و يكادة وتطبيق ال  ار االل  ل اعداد الموا  ة ا
ااعتمادات هو لت طيك خطط ومبادرات تطوير الب ية التحتية واارتياء بمسكتوى التعلكير والخكدمات 
ال ككحية  ككل البلككد ت اةككا ة الككى تع يكك  اداء لا ككة اليطاعككات التككل تمككس حاجككة المككواطن والميككير 

ن الموا  ككككة العامككككة تمكككك ة ااولويككككة للم ككككا   والت ميككككة اعلككككى حككككد سككككواءا  ككككل داخكككك  البلككككد ت اك ا
ااجتماعيككككة بمككككا  ككككل كلككككم تككككو ير السككككلن المالفككككر والرعايككككة ال ككككحية والتعلككككير والعككككي  اللككككرير 

 للمواط ين.

اعتمككد مجلككس الككو راء مشككروق الموا  ككة ااتحاديككة للسكك ة  2016 ككل  لايككة التككوبر مككن عككار    
مليكككار دوار ت  13.2مليكككار درهكككر امكككاراتل اي مكككا يعكككاد   48.7ب طيكككات دكككدرها  2017الماليكككة 
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وكلم و يا لما عرةته و ارة المالية على مجلس الو راء ةمن بر ام  الموا  ة المتوسطة المكدى 
مليككار درهكر امكاراتل اي مككا يعكاد   حككو  247.3ب طيكات تيديريككة دكدرها  2021-2017للسك وات 
مليككككار دوار ت واعككككدت الموا  ككككة و يككككا ل مككككوكج الموا  ككككة ال ككككطرية والتككككل تعتمككككدها دولككككة  67.3

اامكككارات ت وتسكككت د هككككا الموا  كككة علكككى خطكككة تشكككسيلية اسكككتراتيجية متوسكككطة ااجككك  دافمكككة علكككى 
الر وااهككداا لةككبط العمكك  المككالل الحلككومل  ككل سككبي  تحييككق العمكك  و ككق خطككط واةككحة المعكك

 ااهداا الت موية وم   اي تجاو ات او هدر الما  العار .

لما جاءت الموا  ة م سجمة م  المشاري  والمبادرات المعتمدة  ل استراتيجية الحلومة    
والر اهية للمواط ين  ااتحاديةت وعملت على توجيه الموارد المالية لتحييق اعلى درجات الرخاء

لرلاف  اساسية لت مية بثالثية التعميم والصحة والرفاه االجتماعي والمييمين من خال  ااهتمار 
على اعادة احتسا  للطة خطوات اعداد الموازنة المجتم  ت ودد الت مت و ارة المالية  ل 

الى الللطة الحيييية  اا شطة التل تيور بلا مختلا الجلات الحلومية من البداية حتى الو و 
بطريية تسمة بأجراء ميار ات بين للطة اا شطة المتشابلة  ل الجلات الحلومية المختلطة 
والجلات ااخرى  ل اليطاق الخاص 4 اةا ة الى تحييق لطاءة ااداء باستخدار المعايير 

 طاق الحلومل ت الوط ية والدولية لتحييق اد ى ددر من ااثار اايجابية  ل المجتم  مياب  اا
ت اك خ  ت  سبة  2017و يما يلل  موكج الموا  ة العامة  ل اامارات العربية المتحدة لعار 

% من اجمالل الموا  ة ااتحادية الى اليطاعات كات العالدة المباشرة بالمواط ين 51.7
ية  % خ  ت للشاون الحلوم48.3وخدماتلر  اي الت مية والم ا   ااجتماعية( ت والبادل 

 ولما يلل :
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 (11جدول )
 )مميار دوالر(        2017نموذج الموازنة االتحادية في االمارات لمسنة المالية                 

 المبمغ االيرادات العامة المبمغ النفقات العامة

 2,5 االيرادات الجمركية 19,4 االجور والرواتب

 4,8 ايرادات اخرى 25,6 السمع والخدمات

 38,0 ايرادات النفط والغاز 5,9 الدعم والتحويالت

 35,8 ارباح شركات مساىمة 47,8 نفقات اخرى

 28,9 اخرى 98.7 مجموع النفقات الجارية

 12,2 النفقات االستثمارية
 110 مجموع االيرادات العامة

 110,9 مجموع النفقات العامة
 . 2017المالية ت المي ا ية ااتحادية للس ة المالية الم در :  اامارات العربية المتحدة ت و ارة 

 المطمب الثالث : انعكاسات تغيرات اسعار النفط عمى الموازنة العامة في االمارات 

اشككم ان دولككة اامككارات العربيككة المتحككدة لا ككت  يمككا سككبق تعتمككد ب سككبة لبيككرة علككى اايككرادات   
لكككككان يشكككككل   حكككككو  1975طكككككاق ال ططكككككل لعكككككار ال ططيكككككة ت اك ان ال كككككات  المحلكككككل ااجمكككككالل للي

ت وان لثككرة % لليطاعككات غيككر ال ططيككة 41.62% مككن اجمككالل اايككرادات العامككة ميابكك  58.38
تيلبككات اسككعار الكك طط العالميككة ادى الككى اعككادة ال  ككر  ككل الشككاون اادت ككادية مككن دبكك  الحلومككة 

ت ويكك  هيلكك  الموا  ككة العامككة ااتحاديككة ت اك اتجلككت اا  ككار م ككك ثما ي ككات اليككرن الماةككل الككى 
وتيلي  اعتمادها على ال طط الخار وكلم من خال  تب ل عدة سياسات وبرام  اسيما  كل مراحك  
تطككور الموا  ككة العامككة والتككل جككاءت  تافجلككا بشككل  ايجككابل علككى اادت ككاد اامككاراتل ت وتشككير 

رة متتاليككة ت ( شككلدت حككاات  ككافت ب ككو 2008-2004( ان المككدة مككن  12بيا ككات الجككدو   
( شككلدت حككاات عجكك   ككل الموا  ككة العامككة  ككل دولككة اامككارات العربيككة 2017-2009والمككدة  

المتحكككككدة  وكلكككككم بسكككككب  لثكككككرة البكككككرام  والسياسكككككات المتبعكككككة للتحكككككو  مكككككن الريعيكككككة الكككككى الت ويككككك  
اادت ادي ت اما اخر عامين من مدة البحث  يد سجلتا حالكة  كافت ت واد كاا جكدو  يبكين حجكر 

 ( ولما يلل:     2019-2004يرادات العامة  ال ططية وغير ال ططية( وال طيات العامة للمدة  اا
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 (12جدول )
 مميار دوالر(   2019-2004الموازنة العامة في دولة االمارات العربية المتحدة لممدة )

البيان
 2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

االيرادات 
النفطية

 19.9 

30.3 

44.8 

47.9 

73.3 

33.3 

46.2 

71.4 

76 

79.8 

69 

37.5 

23.6 

38 

64.2 

64.8 

االيرادات 
االخرى

 
5.8 

8.8 

9.9 

14.2 

31.2 

30.5 

30.6 

31.9 

36.3 

45.6 

40.7 

45.4 

80.2 

72.1 

59.9 

61.0 

اجمالي 
االيرادات

 
25.7 

39.1 

54.7 

62.1 

104.5 

63.8 

76.8 

103.3 

112.3 

125.4 

109.7 

82.9 

103.8 

110.1 

124.1 

125.8 

اجمالي 
النفقات العامة

 
25.4 

28.4 

34.3 

43.4 

75 

106.4 

93.6 

123 

130.5 

145.1 

119.4 

105.9 

108.4 

111.1 

114.7 

116.8 

ض/العجز
الفائ

 

0.4 

10.7 

20.4 

18.7 

29.5 

(42.6) 

(16.8) 

(19.7) 

(18.2) 

(19.7) 

(9.7) 

(23) 

(4.6) 

(1.0) 

9.4 

9.0 
الليفكككة ااتحاديكككة للت ا سكككية وااح كككاء ت اامكككارات العربيكككة المتحكككدة ت تيكككارير سككك وية مختلطكككة   -1الم كككدر :: 

 . *  ااردار داخ  اادواس تشير الى حالة العج   ل الموا  ة العامة . (2004-2019 

 تحميل جانب االيرادات العامة 

شلدت الموا  ة العامة لدولة اامارات حالة  افت لمدة اربعة س وات متتالية من       
%( من 29.7( ت اك لا ت  سبة اايرادات ال ططية مرتطعة وو لت الى  حو 2004-2008 

ال طط العالمية والتل اجمالل اايرادات العامة للكا المدة وكلم لالرتطاق التدريجل  ل اسعار 
ت اةا ة  2004( د/   ل عار 36بعد ان لا ت ما ييار   2008( د/   ل عار 79بلست  

%( من اجمالل 40الى التحسن الواةة  ل اايرادات غير ال ططية والتل و لت  سبتلا الى 
اماراتية اايرادات ل طس المدة المكلورة وكلم بسب  البرام  والسياسات التل اتبعتلا الحلومة ا

  ل سبي  تحسين لطاءة اداء اليطاعات غير ال ططية .
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شلد اادت اد ااماراتل حالة عج  اكا ا خطةت اايرادات ال ططية  2009و ل عار        
اي بواد   2008مليون دوار  ل عار  ( 73.3( مليون دوار بعد ان لا ت  حو  33.3الى  

ل اايرادات العامة ت مياب  ا خطات ططيا % ( من اجمال54.5 سبة ا خطات ت   الى  
  ل اايرادات غير ال ططية وجاء كلم بسب  تأثر اادت اد ااماراتل با  مة المالية العالمية .

(  يد ح لت  يادة  ل اايرادات ال ططية وغير ال ططية ت اك 2013-2010اما المدة      
وار بسب  ارتطاق سعر  طط دبل الكي ( مليون د79.8و لت البر ديمة لإليرادات ال ططية  

( 30.6  اايرادات غير ال ططية من ( د/  ت اةا ة الى ارتطاق105445و   الى ما ييار   
اي ب سبة ارتطاق  2013( مليون دوار  ل عار 45.6الى  حو   2010مليون دوار  ل عار 

ا    ل هيل  اادت اد % (من اجمالل اايرادات العامة وكلم بسب  الت وق الح14.6ددرها   
%( من اجمالل ال ات  67.3ااماراتل ت اك بلست  سبة مساهمة اليطاعات غير ال ططية  حو  

 .2013المحلل ااجمالل  ل عار 

( ا خطةت ديمة اايرادات ال ططية ميار ة بالس وات السابية 2017-2014و ل المدة      
اا لما  الحاد  ل ال مو اادت ادي العالمل وكلم بسب  ا خطات اسعار ال طط العالمية  تيجة 

ت اك لا ت  2016تبالمياب   ان اايرادات غير ال ططية ارتطعت الى ان و لت كروتلا  ل عار 
مليون دوار وكلم بسب   يادة مساهمة اليطاعات غير ال ططية  ل تلوين راس  (80.2 حو  

لل ال ات  المحلل ااجمالل ت ودد % (من اجما69.4الما  الثابت والتل و لت  سبتلا الى  
ساعد  ل هكا اارتطاق لإليرادات غير ال ططية ديمة التد يات ااستثمارية ااج بية الداخلة الى 

( مليار دوار  والكي ع   من 129.9لت   الى   2017البلد والتل بلست كروتلا  ل عار 
 .ثمارات  ل اليطاعات غير ال ططية  سبة اارباح وااست

ة  تيجة لل مو اادت ادي ارتطاق اسعار ال طط العالمي 2019و  2018شلدتا عامل    
ت وارتطاق حجر اايرادات الةريبية بعد تطبيق ةريبة الييمة المةا ة ت مما ا علس العالمل

مليار دوار على التوالل محيية  125.8و  124.1على اايرادات ااجمالية التل ارتطعت الى 
 . 2017% عن عار 12.4 سبة ارتطاق بين 
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 تحميل جانب النفقات العامة 

( ارتطاق  ل جا   ال طيات العامة اك لا ت معد  اارتطاق 2008-2004شلدت المدة      
(مليون دوار  ل  51.6%( خال  المدة المكلورة ت اك ارتطعت ال طيات الجارية الى  24.1 حو 
ت  لكلم الحا  بال سبة  2004عار  ( مليون دوار  ل22و  بعد ان لا ت  ح 2008عار 

%( من اجمالل ال طيات 53.8المدة ب سبة  ستثمارية التل ا دادت خال    طس لل طيات اا
العامة وكلم بسب   يادة التخ ي ات للبرام  اا مافية اةا ة الى  يادة التخ ي ات 

 لليروت والمساهمات المالية واسيما دروت ااسلان .

كروتلا بواد  ديمة  2013واستمرت ال طيات العامة باارتطاق الى ان و لت  ل العار      
( مليون دوار ت اك لا ت ال طيات الجارية م لا اوالتل ايةا بلست كروتلا  ل عار 145.1 

( مليون 19.6( مليون دوار و اليروت والمساهمات الرأسمالية الى  116.3ا  حو  2013
ييق الحلومة ل هداا ااستراتيجية الخا ة ةمن تع ي  جودة الحياة  ل دوار وكلم لتح

اامارات من خال  اامن والسالمة وااططاء واا ياك ت اةا ة الى المحا  ة على دوران عجلة 
المشروعات الثابتة للو ارات والجلات ااتحادية من  طرق ومدارس ومستشطيات ومرال  تر يلية 

 .... الت ( . 

(  يد تراجعت ال طيات العامة بشل  ططيا ت اك ا خطةت ال طيات 2017-2014ا المدة  ام    
%( من اجمالل المدة المكلورة وكلم بسب  تراج  العوافد ال ططية ت اةا ة 14.4الجارية ب سبة 

 2017مليون دوار  ل عار  549الى ا خطات مستوى الدعر والتحويالت والتل و لت الى 
اي بواد   سبة ا خطات ت   الى ما  2014( مليون دوار  ل عار  20بعدما لا ت  حو  

ت واستمرت سياسة الحلومة الرشيدة المتوا  ة  %( من اجمالل ال طيات العامة70.5ييار   
بةبط وترشيد اا طاق الجاري  ل اخر عامين من مدة البحث مما ادى الى ارتطاق ططيا  ل 

مارات لت طيك المشاري  ااستراتيجية ومشروعات الب ية ال طيات ااجمالية ت م   يادة ااستث
اا تاجية دافر على البحث  و   حو ادت اد معر ل ت ا سل عاللالتحتية لحط  ال مو والتح

 . 2020واابداق واابتلار وتجلي  مشروعات الحدث العالمل السبو 
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 تحميل جانب الفائض / العجز

( 79.7لراسة حالة  افت مستمر و لت الى  حو  شلدت اارب  س وات ااولى من مدة ا   
مليون دوار والكي ع   من الطوافت المالية لل  دوق السيادي ااماراتل وكلم بسب   يادة 
العوافد ال ططية  تيجة ارتطاق اسعار ال طط العالمية ت اما الس وات البادية من مدة الدراسة  يد 

ج   ل الموا  ة العامة الكي و   ح   البر ع 2009شلدت حالة عج  ت  طل عار 
( مليون دوار وكلم بسب  اا مة المالية العالمية اليت ب الللا على اادت اد 42.6 حو 

ااماراتل  يد تراجعت ااستثمارات ت اك ان امارة دبل تأثرت بشل  لبير بسب  اعادة جدولة 
مارات  ل تموي  مشاري  التطوير الدين اليافر للا وبالتالل  يادة تللطة التموي  وتراج  ااستث

 . اراتالعياري وشراء العي

وبسب  لثرة البرام  والسياسات المتبعة من دب  الحلومة ااتحادية ااماراتية  ل سبي      
تطوير جلا  المالية العامة اسيما الموا  ة العامة ااتحادية ت اةا ة الى تيلبات اسعار ال طط 

ل سببت ا خطات العوافد ال ططية ت والسب  ااخر هو الخطط والت 2014العالمية م ك عار 
الموةوعة ل يادة ا تاج ال طط والسا  الطبيعل   اك ان اامارات توا   عملية استثماراتلا  ل 
اا تاج المستيبلل وتطوير الحيو  اا تاجية اسيما وا لا ا بحت مستوردة  ا ية للسا  

بيعل على  سبة عالية من اللبريت مما يجع  من الطبيعل وكلم بسب  احتواء غا ها الط
عن  ةال  ال ع  معالجته وبالتالل ارتطعت استيرادات التل ولوجيا المتطورة  ل هك المجا  ( ت

ارتطاق متوسط دخ  الطرد الكي ادى بالحلومة من  يادة  طياتلا لموالبة التطورات الحالية 
ع رية  ل لا ة المجاات وااخت ا ات ت  والمستيبلة  ل جع  دولة اامارات العربية دولة

 ( والتل لا ت تسدد من2017-2009ل  هكا ااسبا  ادت الى ح و  عج   ل الس وات  
 افت  ل الموا  ة العامة  2019و 2018ت وحيق عامل  1خال  ال  دوق السيادي ااماراتل

الرشيدة  ل تخطيت مليار دوار على التوالل بسب  السياسات الحلومية  9.0و  9.4 حو 
اا طاق العار ت  ةال عن ارتطاق اسعار ال طط  ل ااسواق العالمية . وبشل  عار  ان اامارات 

  -: مة ت وهلاتخكت مجموعة من ااجراءات للحد من عج  الموا  ة  العا

                                                           
1

( مليار 1113العربية المتحدة من البر ال  اديق السيادية والكي تبلغ ديمته ما ييار   يعتبر ال  دوق السيادي لدولة اامارات  
 . 2016( مليار دوار ل  دوق ابو  بل وكلم حس  بيا ات معلد ال  اديق السيادية لعار 902دوار ت م لا  
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عن بدا بتطبيق ةريبة الييمة المةا ة على ل   2016اعل ت الحلومة ااماراتية  ل عار  -1
%( ت وددرت 5-3وب س  تتراوح بين   2018ت والبةاف  وكلم ابتداء من عار اليطاعا

الو ارة مجموعة ديمة ةريبة الييمة المةا ة المتود  تح يللا بال سبة ل مارات  ل العار 
( مليار دوار 44( مليار درهر اماراتل اي ما ييار   حو  12-10ااو  من تطبييلا بين  

 حة والتعلير ت باإلةا ة الى مجموعة من السل  السكافية .ا تة الى اعطاء دطاعل ال 
اعادة ال  ر  ل سياسة دعر المحرودات التل تست  ا اللثير من موا  تلا بما يادي الى  -2

ترشيد ااستلالم الكي يسل  عليلا طاب  ااسراا اسيما  ل الللرباء والماء لمحاولة توليد 
( مليار درهر توبالتالل 20يادية التل و لت الى  اايرادات ت اةا ة الى ترالر الديون الس

( دوار/ لل  لتر ت  ل حين ر عت السعودية اللتر الى 0.58ر   سعر لتر الب  ين الى  
( دوار ت والبحرين الى 0.35( دوار ت ودطر  0.22( دوار ت واللويت الى  0436 
 ( دوار.0.42 

 مى الميزان التجاريالمطمب الرابع : تحميل تغيرات اسعار النفط ع

ان ااعتماد على م در وحيد لتحييق الثروة والدخ   ل دولة اامارات العربية المتحدة     
د علا الى وة  خطط وبرام  س وية  ل سبي  وة  استراتيجية للت وي  اادت ادي ت اك ان 

افد ال ططية اسعار ال طط العالمية متيلبة ومتأرجحة اامر الكي يادي الى تأثر تيلبات العو 
( والتل تلدا الى 2021اعل ت حلومة اامارات بر ام   راية  2010لل ادرات ت  ل عار 

ان تسدو دولة اامارات ةمن ا ة  دو  العالر  ل مستويات المعيشة ت ولترجمة هكا الراية 
الى واد  ملموس دسمت ميومات الراية الى ستة محاور وط ية تمث  اليطاعات الرفيسية التل 

رل  عليلا خال  الس وات الميبلة وهل : مجتم  متالحر محا   على هويته ت مجتم  امن سي
ودةاء عاد  ت   ار تعليمل ر ي  المستوى ت ادت اد معر ل ت ا سل ت بيفة مستدامة وب ية 

 . تحتية متلاملة ت   ار  حل بمعايير عالمية

تر اعتماد المبادرة الوط ية لت مية ال ادرات والتل تست د الى راية و ارة  2015 ل عار      
ت وتلدا المبادرة الى تع ي  الملا ة  2021اادت اد والم بثية من راية حلومة اامارات 

التجارية لدولة اامارات عالميا ت وتيور على مشارلة لا ة الجلات ااتحادية والمحلية المع ية 
ات العالدة المباشرة  ل مستيب  ال ادرات ااماراتية وتحييق  مو  ل ال ادرات السلعية غير وك
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ال ططية ا و ل ةوء ما يملله اادت اد ااماراتل من ممي ات واملا يات استثمارية متعددة 
ومت وعةا ويأتل دور المبادرة  ل ت مية ال ادرات غير ال ططية للمساهمة  ل تع ي  ال ادرات 

لية عبر التوس  اا يل والعمودي  ل جا   ال ادرات السلعية و يادة  سبة مساهمة التجارة الل
( يوةة مساهمة اليطاعات واا شطة 13ت والجدو    ارجية  ل ال ات  المحلل ااجماللالخ

 -ت لما يلل : 2019-2010اادت ادية  ل ال ات  المحلل ااجمالل للمدة من 

 (13جدول )
 (   %2019-2010نسبة مساىمة االنشطة و القطاعات االقتصادية في الناتج المحمي االجمالي لممدة )

القطاعات /االنشطة 
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 االقتصادية

الزراعة وصيد 
 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 االسماك

 29.9 30.0 29.5 30.6 30.8 30.8 32.0 32.6 32.5 31.1 القطاع الييدروكربوني
 8.4 8.4 8.8 9.0 8.8 7.8 7.5 7.7 7.7 8.0 الصناعات التحويمية

 2.9 2.9 3.8 3.7 3.5 2.6 2.5 2.5 2.4 2.5 الكيرباء والمياه

 8.3 8.7 8.7 9.4 9.7 8.3 8.1 8.2 9.0 11.0 التشييد والبناء

تجارة الجممة والتجزئة 
 12.5 12.6 12.3 13.0 12.2 10.5 10.5 10.0 10.1 11.9 واصالح المركبات

 5.7 5.6 5.9 6.1 6.8 5.7 5.6 5.5 5.6 5.8 النقل والتخزين
انشطة االقامة 
 2.3 2.2 2.3 2.4 2.5 2.2 2.0 1.8 1.7 1.8 والخدمات الغذائية

 2.9 2.9 2.9 3.1 2.9 2.4 2.3 2.3 2.4 2.9 المعمومات واالتصاالت

 8.0 8.1 9.6 10.0 9.5 7.8 7.0 6.1 6.0 6.9 قطاع المال والتامين

 5.5 5.4 6.4 6.8 6.2 5.0 4.6 4.7 4.4 4.9 االنشطة العقارية
االنشطة المينية 
 2.6 2.6 3.1 3.2 3.1 2.6 2.6 2.5 2.6 3.1 والعممية والتقنية

انشطة الخدمات 
 1.7 1.7 2.2 2.3 2.1 1.7 1.7 1.5 1.5 1.7 والدعماالدارية 

االدارة العامة و الدفاع 
 5.2 5.3 7.0 6.8 6.4 5.5 5.2 4.8 4.5 5.2 والضمان االجتماعي

 1.0 1.0 1.3 1.4 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 قطاع التعميم
 1.3 1.2 1.4 1.4 1.3 1.1 1.0 0.9 0.7 0.5 القطاع الصحي
 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 الفنون والترفيو
انشطة االسر 

 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 المعيشية

الم در : الجدو  من اعداد الباحث بااعتماد على ؛ و ارة اادت اد ااماراتية ت الليفة ااتحادية للت ا سية 
 ( .2019 – 2004وااح اء ت التيرير ااح افل  عوار مختلطة  
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%  من ال ات  المحلل ااجمالل عار 31.1 الح  ان  سبة اا شطة ااستخراجية بلست    
وهل اعلى  سبة  2012% من اجمالل ال ات  المحلل  ل عار 32.6وارتطعت الى  2010

( وكلم بسب   يادة ال ادرات ال ططية  تيجة لتطوير والتشاا 2019-2010خال  المدة  
ت اما اليطاعات غير ال ططية  يد حييت رتطاق اسعار ال طط العالميةية واالم يد من الحيو  ال طط

%( وكلم 70.5اك و لت  حو   2017اعلى  سبة للا  ل اجمالل ال ات  المحلل  ل عار 
بسب  السياسات والبرام  الطموحة واللاد ة الى تيلي  ااعتماد على م در وحيد للثروة 

ت وي  ال ادرات ومن ثر ت وي  اادت اد ت ومن اهر والدخ  ا ادرات ال ططا وااتجاا  حو 
( ت 14موةحة  ل الجدو    2017الشرلاء المستوردين للسل  ااماراتية غير ال ططية لس ة 

 -ولما يلل :

 ( 14جدول )
 مليار دوار() 2017اىم الدول المستوردة لمسمع غير النفطية من األمارات لعام 

 لمحمي االجماليالنسبة من الناتج ا القيمة الدول
 %10.2 5.25 اليند
 %8.7 4.52 تركيا

 %7.9 4.08 السعودية
 %7.2 3.70 سمطنة عمان

 %4.5 2.31 العراق
 %4.2 2.15 الواليات المتحدة االمريكية

 %3.4 1.74 الكويت
 %3.0 1.52 الصين

 %2.9 1.49 سنغافورة
 %2.4 1.25 كوريا الجنوبية

 %45.7 23.65 مجموع الدول المتبقية
 %54.3 28.01 شركاء تجاريين 10مجموع اىم 

 %100 51.66 االجمالي
الم در : الجدو  من عم  الباحث بااعتماد على : و ارة اادت اد ااماراتية ت الليفة ااتحادية 

 .  3( ت ص2017للجمارم 
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ومن اهر ال ادرات غير ال ططية لدولة اامارات العربية المتحدة هل   الكه  بأشلا  خار     
او   ا مشسولة او بشل  مسحوق ت الوم يور خار ت حلل ومجوهرات بأج افلا المختلطة 
والمعادن الثمي ة ت  يوت  طط و يوت متح   عليلا من مواد معد ية دارية ( ت اما السل  من 

  لل لثيرة  كلر اهملا   اجل ة اللاتا بل  ا واعلا واحجاملا  ت ماس 1الت ديرحيث اعادة 

رال ا بما  ل  10غير مرل  وا مشسو  ت سيارات مختلطة اعدا السيارات المعدة  لثر من 
كلم سيارات السباق ت اات للمعالجة الكاتية للمعلومات ووحداتلا ت وغيرها من المواد والسل  

( يملن التعرا على حجر 7لا وت ديرها الى الخارج ( ت ومن خال  الجدو   التل يعاد ترليب
مي ان التجارة الخارجية  ال ادرات وااستيرادات والطافت/العج ( لدولة اامارات خال  المدة 

2004-2017 . 

 تحلي  جا   ال ادرات 

ييمة ال ادرات ( ان  سبة ال ادرات ال ططية م خطةة ميار ة ب7 الح  من خال  الجدو       
  94.4والتل بلست  حو  2013غير ال ططية ت اك ان البر ديمة  ادرات  ططية لا ت  ل عار 

 مليار دوار من اجمالل  ال ادرات  وكلم بسب  اارتطاق اللبير  سعار ال طط العالمية والتل
 ل د/  ت  يما لا ت البر ديمة مسجلة لل ادرات غير ال ططية  105و لت الى الثر من 

مليار دوار وكلم بسب  السياسات والبرام  التل وةعتلا  334والتل و لت الى  2017العار 
الى اان والتل تلدا الى عملية الت وي  اادت ادي  2010الحلومة ااماراتية طوا  المدة من 

 لل ادرات غير ال ططية وت شيطلا وتيلي  ااعتماد على  ادرات ال طط الخار .

% من 15.2(  حو 2008-2004سبة ال ادرات ال ططية خال  المدة  ودد بلست      
 2004ر/   ل عار  2.310اجمالل ال ادرات وكلم بسب   يادة اا تاج من ال طط الخار من 

د/   ل  78 تيجة ارتطاق ااسعار العالمية الى ما ييار   2008ر/   ل عار  2.557الى 
ت  يما لا ت  سبة ال ادرات غير 2004د/   ل عار  36بعدما لا ت  حو  2008عار 

% من اجمالل ال ادرات ل طس المدة المكلورة وكلم بسب   يادة 26.7ال ططية  حو ما ييار  
 س  مساهمة اليطاعات واا شطة اادت ادية واسيما  دطاق الخدمات واات اات وال ي  

                                                           
1

ن حيث الييمة الت ديرية ت بمع ى اخر سل  السل  المعاد ت ديرها الى الخارج هل  طس السل  المستوردة من الخارج للن تختلا م 
 يعاد ترليبلا وت ديرها الى الخارج .
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ل ططية وغير ال ططية  يد ا خطةت ال ادرات ا 2009وال  اعات التحويلية(  ت اما  ل عار 
% من اجمالل 80.3ت اك لا ت  سبة ا خطات ال ادرات ال ططية  حو  2008ميار ة م  عار 

% من اجمالل 27.2ال ادرات ت اما ال ادرات غير ال ططية  لا ت  سبة ا خطاةلا  حو 
 ال ادرات وكلم  تيجة لال مة المالية العالمية والتل اثرت سلبا على اجمالل ال ادرات  ل

 % من اجمالل التجارة الخارجية .40.6اامارات والتل ا خطةت  حو 

( شلدت ارتطاق  ل ديمة ال ادرات ال ططية ب سبة بلست 2013-2010ولا ت المدة          
%( من اجمالل ال ادرات وكلم  تيجة ل يادة ال مو اادت ادي العالمل وارتطاق اسعار 12.9 

ت اةا ة الى ارتطاق  ادرات اليطاق  2012 لاية عار  ( د/   ل105ال طط العالمية الى  
(مليون دوار ت اما ديمة ال ادرات غير ال ططية  بلست  سبتلا 2.9الليدرولربو ل الى  حو  

%( خال  المدة المكلورة وكلم بسب   يادة  ادرات 15.8من ال ادرات الللية  حو  
ن هما  الل د وال ين( والتل لا ت  سبة اليطاعات غير ال ططية اسيما م  البر شريلين تجاريي

ت اةا ة الى تطور من اجمالل التجارة الخارجية  (% 19.1ال ادرات ااماراتية اليلما  حو  
% والتل اسلمت  ل  يادة المتح الت من 14.5حجر ال ادرات الخدمية ب سبة  مو بلست 

 اف  .السطر وال ي   تيجة لت امل حرلة ال ي  والسياحة ل  راد والبة
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 (15جدول )
 )مميار دوالر((     2019-2004الميزان التجاري في االمارات العربية المتحدة لممدة )              

قيمة الصادرات  السنة
 النفطية

قيمة الصادرات 
 غير النفطية

اجمالي 
 الصادرات

اجمالي 
 الميزان التجاري االستيرادات

2004 39.6 51.39 90.99 53.28 37.71 
2005 43.5 73.75 117.25 55.10 62.15 
2006 54.1 80.89 134.99 68.87 66.12 
2007 58.9 130.03 188.93 148.48 40.45 
2008 80.6 168.2 248.80 219.71 29.09 
2009 44.7 132.22 176.92 175.77 1.15 
2010 57.9 167.37 225.27 206.66 18.61 
2011 85.9 228.93 314.83 286.45 28.38 
2012 93.6 270.95 264.55 280.64 83.91 
2013 94.4 301.48 395.88 312.49 83.39 
2014 76.4 314.89 391.29 311.23 80.06 
2015 50.1 310.41 360.51 307.77 52.74 
2016 43.7 297.34 341.04 304.69 36.35 
2017 50.4 334.0 384.14 318.14 66.26 
2018 67.3 321.7 389.0 334.05 54.95 
2019 57.5 324.1 381.6 339.0 42.1 

 الم در : الجدو  من عم  الباحث بااعتماد على :
 . 2015-2007( للمدة 39و ارة اادت اد ااماراتية ت الليفة ااتحادية للت ا سية وااح اء ت جدو    -1 
 ( .2019ت  2014ت  2010مختلطة     دوق ال يد العربل ت التيارير اادت ادية الس وية اعداد -2

 

ودد اثبتت سياسة الت وي  جدارتلا والى  جاح ا تلاج الحلومة سياسات الت وي  اادت ادي    
وتوسي  الياعدة اا تاجية اادت ادية واهمية تطعي  المبادرات واا شطة التل من شا لا  يادة 

ل ال ات  المحلل ااجمالل للبلد ت  ااعتماد على اليطاعات غير ال ططية وتع ي  مساهمتلا  
ويرج  كلم  2017و  2016اامر الكي ادى  تحييق  مو سلبل  ل ال ادرات ال ططية لعامل 

الى سياسة الحلومة  ل تخطيت اا تاج مستطيدة من ال يادة التل حدثت  ل الموارد ال ططية 
مما ا علس على  2018ل عار  تيجة لل يادة العالمية  ل اسعار ال طط ت لترتط  اسعار ال طط  
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مليار دوار  ل  57.5مليار دوار ت لتتراج  بعدها الى  67.3ارتطاق ال ادرات ال ططية الى 
 2021ت وهكا يالد المسار اايجابل للحلومة  ل تحييق راية اامارات  2019عار 

 طط ت ودد بلست واستراتيجيتلا المتعلية بت مية اليطاعات غير ال ططية وتيلي  ااعتماد على ال
( مليون دوار  ل  334ديمة ال ادرات غير ال ططية الى اوج عطافلا ت اك لا ت ديمتلا  حو  

 وهل البر ديمة بلستلا خال  مدة الدراسة . 2017عار 

 تحلي  جا   ااستيرادات

( ارتطاعا  ل ااستيرادات من السل  والخدمات اك و لت 2008-2004شلدت المدة      
% من اجمالل التجارة الخارجية ت  يما ا خطةت بعد كلم  ل عار 32.4ى  حو  سبتلا ال
وكلم بسب  الرلود اادت ادي العالمل  تيجة لال مة  2008% ميار ة بعار 24.9الى  2009

ارتطعت ااستيرادات ب سبة ت   الى  2011و 2010المالية اادت ادية العالمية ت   ل عامل 
لم  تيجة ارتطاق الطل  على المواد الخار والسل  الوسيطة وك 2009% ميار ة بعار 38.6

لتع ي  ودعر اليطاعات اادت ادية المختلطة اةا ة الى ارتطاق السل  ااستلاللية بسب  سعل 
(  يد ا دادت 2019-2014ت اما المدة   2021الحلومة ااماراتية الى تحييق اهداا الراية 

لخدمات خا ة من المواد ااولية والسل    ا الم  عة ااستيرادات ااماراتية من السل  وا
 والتل يعاد ترليبلا وبالتالل اعادة ت ديرها الى الخارج( م لا اجل ة اللاتا المختلطة و 
مرلبات جوية مث    الطافرات العمودية اللليلوبتر والطافرات العادية ( ومرلبات  ةافية بما 

اخرى من السل  المشابه ت اك ان سياسة الحلومة   يلا اادمار ال  اعية اةا ة الى ا واق
ساعدت على  يادة حجر ااستيرادات اةا ة  الى ارتطاق متوسط دخ  الطرد ااماراتل الكي 

سواء  استثمارية ار  ا علس على  يادة حجر الطل  الخارجل من السل  والخدمات المختلطة
 .استلاللية( 

( الى 2019-2004ارتطعت خال  مدة الدراسة   الييدروكربونية ونخمص الى ان العوائد   
% مما يع ل ا لا 84.1% ت  ل حين بلست  سبة ال ادرات غير ال ططية 31.1 حو  سبة 

تةاعطت ارب  مرات عن ديمة العوافد ال ططية ت مما يد  على ااهتمار الواس  للحلومة  ل 
طوا  مدة الدراسة للن الموا  ة العامة حييت  ت وي  هيل  المي ان التجاري ت والكي حيق  افةا

ت وكلم بسب  اتجاا الحلومة ااماراتية  حو سياسة الت وي   2009عج ا اعتبارا من 
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اادت ادي وتيلي  ااعتماد على العوافد ال ططية مما ادى الى  يادة ال طيات الحلومية لت شيط 
 عت بلكا الخ وص .اليطاعات غير ال ططية  تيجة للبرام  والخطط التل وة

  المطمب الخامس : درجة االنكشاف االقتصادي في االمارات العربية المتحدة 

( يبين 16وهو ا علاس لمدى اارتباط اادت ادي ااماراتل م  العالر الخارجل ت والجدو    
  -( ت لما يلل :2019-2004درجة اا لشاا اادت ادي  ل اامارات للمدة  

 ( 16جدول )
 (2019-2004االنكشاف االقتصادي في االمارات لممدة )درجة 

 السنة
GDP 

باألسعار 
 الثابتة

قيمة 
الصادرات 

 الكمية

نسبة 
الصادرات الى 

GDP( %1) 

قيمة 
االستيرادات 

 الكمية

نسبة االستيرادات 
% GDPالى 

(2) 

درجة االنكشاف 
 االقتصادي %

(3) 
2004 147,8 90.99 61,5 53.28 36,0 97,5 
2005 180,6 117.25 64,9 55.10 30,5 95,4 
2006 222,1 134.99 60,7 68.87 31,0 91,7 
2007 257,9 188.93 73,2 148.48 57,5 130,7 
2008 315,4 248.80 78,8 219.71 69,6 148,4 
2009 254,8 176.92 69,4 175.77 68,9 138,3 
2010 262,5 225.27 85,8 206.66 78,7 164,5 
2011 320,9 314.83 98,1 286.45 89,2 187,3 
2012 341,5 364.55 106,7 280.64 82,1 188,8 
2013 351,2 395.88 112,7 312.49 88,9 201,6 
2014 358,8 391.29 109,0 311.23 86,7 195,7 
2015 310,2 360.51 116,2 307.77 99,2 215,4 
2016 305,5 341.04 111,6 304.69 99,7 211,3 
2017 330,6 384.40 116,2 318.14 96,2 212,4 
2018 393.2 389.0 98.9 334.05 84.8 183.7 
2019 435.5 381.6 87.6 339.0 77.8 165.4 

و ارة المالية ااماراتية ت الليفة ااتحادية للت ا سية  -1الم در : الجدو  من اعداد الباحث بااعتماد على :  
( من استخراج الباحث بااعتماد على 3ت  2ت  1ااعمدة  ( .  ا 2018( ت  13وااح اء تالجدو   
 .ث الثالث   اا لشاا اادت ادي (( وعلى ةوء المعادات  ل الط   ااو  ت المبح7البيا ات  ل الجدو   
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( ان البر  سبة لال لشاا اادت ادي  ل اامارات العربية 16 الح  من خال  الجدو      
 -وكلم لعدة اسبا  ت هل :  2017ت  2015 ت 2013المتحدة لا ت  ل عار 

ارتطاق العوافد ال ططية الى اعلى مستوياتلا خال  مدة الدراسة والتل و لت الى  حو  -1
( مليون دوار من اجمالل العوافد الللية ت مما ا علس على  سبة ال ادرات الى 94.4 

من اجمالل %( 97.9 ال ات  المحلل والتل حييت اعلى  سبة للا ايةا وو لت  حو 
 .ال ات  المحلل

( مليون دوار 137.7التوس   ل ا شطة اعادة الت دير ت والتل و لت الى ما ييار    -2
 من اجمالل ديمة ال ادرات الللية  ل كات العار .

( ت والكي يجع  البلد الثر WTOالتيدر  ل تطبيق دواعد وا  مة م  مة التجارة العالمية   -3
 بلدان العالر .ا طتاحا تجاريا على بيية 

ث افية التجارة الحرة التل من شا لا ان ت يد من حجر التباد  التجاري بين اامارات والبلدان  -4
ااخرى ت لث افية  اامارات والل د( و اامارات وترليا( و  اامارات وال روي ( وهكا ااخيرة 

بلدين ططرة بلست دد شلدت خطى مطردة من ال مو ت اك حييت ديمة التباد  التجاري بين ال
مليون دوار  ل عار  326.7ميار ة بما ديمته  2017مليون دوار  ل عار  639.9 حو 
مليون دوار عار  533.2ت لما بلست ديمة استيرادات اامارات من ال روي   حو  2016
مليون دوار ت اةا ة  80.5ت  يما بلست ديمة ال ادرات غير ال ططية لل روي    2017

 . المدة  مليون دوار  ل  طس 26.2عادة الت دير  الى ديمة ا

 المطمب السادس : التقييم النيائي والدروس المستخمصة من التجربة االماراتية 

ان العراق يعتمد ب ورة لبيرة على اايرادات ال ططية  ل تموي  حجر  طيات الموا  ة العامة    
لكلم الحا   ل دولة اامارات ابان  ترة التسعي ات وبداية اليرن الحادي والعشرين ت اا ا لا 
استطاعت من تيلي  اعتمادها على ال طط من خال  عدة استراتيجيات وبرام  ومبادرات حلومية 
اسيما لليطاق الخاص ت الكي يعد محور تطور اادت ادات وتيدملا لما يمتلله من موارد 
مالية ةخمة وتل ولوجيا متطورة ت  ةال عن اادوار الحلومية التل ت لر باستمرار  ل 
ا الح الموا  ة العامة وت شيط دور ال ادرات غير ال ططية اسيما  ادرات  اعادة الت دير( 
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درات غير ال ططية ت و يرتل  التييير ال لافل والدروس المستخل ة من هكا وغيرها من ال ا
  -التجربة بما يلل :

تليفة ال روا الم اسبة  اليا و ية والبيفية والخدمية وغيرها( لجك  ااستثمارات المختلطة  -1
 المحلية وااج بية( اسيما ااستثمار ب ورة اساسية  ل الب ى التحتية وبالخ وص  ل 

 ق ال مو المستدار  ل اليطاعات غير ال ططية .تحيي
تشجي  اليطاق الخاص للمشارلة الطعالة  ل مختلا اا شطة اادت ادية اامر الكي ادى  -2

ت وي  الياعدة اا تاجية  الى ادخا  اسالي  اادارة الحديثة والمتطورة التل ساعدت  ل
 .للبالد

تطوير الموا  ة العامة والتل حييت اجراء الدراسات ووة  الخطط المستيبلية  ل سبي   -3
مبتساها ت  بعد ان لا ت تستخدر موا  ة الب ود  التيليدية( الى  لاية اليرن العشرين تطورت 

وةعت خطة متوسطة ااج   2010الى موا  ة البرام  وااداء و ل عار  2008 ل عار 
مجتم  وال حة ب  ار مباد  الموا  ة ال طرية وو ق اهداا وراى استراتيجية تخدر ال

 بشل  خاص وتحيق الر اهية ااجتماعية واادت ادية بشل  عار .
تر وة  العديد من البرام  والسياسات من دب  الحلومة ااماراتية  ل سبي  ت وي  هيل   -4

اايرادات العامة  ل مي ا يتلا المعتمدة وبالتالل تيلي   ترات العج  التل تحدث  ل الموا  ة 
 ت اسعار ال طط  العالمية .العامة جراء تيلبا

والتل تلدا الى تو ير سب  العي  اللرير والر اهية للمواط ين ت وهل  2021اعالن راية  -5
 راية ادت ادية تمخةت عن خطط وبرام  كات دراسات واستشارات عالمية .

المبادرة الوط ية لت مية ال ادرات والتل ا بثيت  2015اطليت الحلومة ااماراتية  ل عار  -6
وتلدا الى تع ي  الملا ة التجارية لدولة اامارات عالميا ت واللدا  2021راية من 

 ااساسل هو ت مية ال ادرات غير ال ططية للمساهمة  ل تع ي  ال ادرات الللية للبالد .
استيراد سل    ا م  عة واعادة ترليبلا وت ديرها الى الخارج تحت ما يسمى  اعادة  -7

مليون دوار من اجمالل ديمة ال ادرات الللية  137.7 الت دير( ت والتل و لت  حو
 . 2017مليون دي ار  ل عار  384.4البالسة 

ا خطات ال ادرات ال ططية  ل الس وات ااخيرة  لمدة الدراسة ت مما يع ل  جاح سياسة  -8
 الت وي  اادت ادي التل ا تلجتلا الحلومة ااماراتية طوا  الس وات الماةية .
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رات من ا طتاحلا التجاري م  الدو  ااخرى واسيما ث افية التجارة الحرة والتل استطادت ااما -9
ر عت من حجر التباد  التجاري للبالد واسيما ث افيتلا م   ال روي ( التل حييت ططرة بلست 

مليون دوار  ل عار  326.7ميار ة م    2017مليون دوار  ل عار  639.9 حو 
2016 . 

المالية المتحيية  ل دطاق ال طط والسا  الموةوعة  ل ال  اديق استسال  الطوافت  -10
السيادية واستثمارها  ل مختلا اليطاعات واا شطة اادت ادية والمالية ت ودد بلغ 

 مليار دوار . 1113 حو  2016ال  دوق السيادي ااماراتل  ل عار 
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 ول : نبذة عن القتصاد اليراني المطمب ال 

عمى الخميج العربي ومضيق يعتبر الموقع الجغرافي االستراتيجي إليران والذي يطل     
والغاز  ىرمز وخميج عمان، من المسارات البحرية الحيوية لنقل النفط الخام

تعتبر واحدة من اىم الدول المنتجة لمنفط الخام في العالم اضافة الى ، اضافة الى انيا الطبيعي
امتالكيا الى احتياطي نفطي يجعميا من الدول الرئيسة المسيطرة عمى ىذه السمعة ، وقد 

من الحصول عمى اول امتياز  1901استطاع الخبير البريطاني ) ويميام دارسي( في عام 
عامًا ، وقد  60قدرت نحو )نصف ميل مربع ( لمدة  نفطي شامل في ايران ، بمساحة امتياز

( الف جنيو استرليني نقدا ومبمغ 20كان ىذا مقابل مبمغ يدفع لمحكومة االيرانية قدر نحو )
%( من 16باسيم مدفوعة اثمانيا ، اضافة الى حصوليا عمى حصة سنوية تصل نحو )

ايرانية( وتسمى االن بشركة -تأسست شركة النفط )االنجمو 1908االرباح الصافية، وفي عام 
كان ىناك اندفاع في اتجاه بناء دولة تكون  1973النفط الوطنية ، وبعد ازمة النفط عام 

مسؤولة عن رفاىية المواطنين الفردية والجماعية وكانت برامج االنفاق تتفاعل مع اسعار النفط 
توسيع انتاجيا النفطي وضعت ايران عدة استراتيجيات ل 2004العالمية المتقمبة ، وفي عام 

وذلك انسجاما مع حجم احتياطاتيا الكبيرة ، ومن جممة اىدافيا ان يتم رفع طاقاتيا االنتاجية 
،  والى ما  2008( مميون برميل في عام   5,4الى ) 2004( ماليين برميل في عام 4من )

ية عمى االقتصاد االمريكية المتوال ، لكن العقوبات 2025( ماليين برميل في عام  8و7بين ) 
االيراني حالت دون ذلك ، وذلك من خالل ما يسمى بقانون )ألفونسو داماتو( الذي يحظر عمى 

 ( مميون دوالر سنويا .40اي شركة نفطية بان تستثمر في القطاع النفطي االيراني بأكثر من )

ة %( صالح11كم مربع ، منيا ما يقارب )(1,648,195تبمغ مساحة ايران حوالي )    
 لفحم والكروملمزراعة ،  وتتميز بامتالكيا موارد طبيعية كثيرة منيا )الغاز الطبيعي و ا



 تحديات سوق الطاقة والعقوبات االمريكية –جمهورية ايران االسالمية الفصل الثالث:  118

 

باإلضافة الى النفط  (والنحاس وخام الحديد والرصاص والمنغنيز والزنك والكبريت
( مميار برميل ، وبسقف 155نحو ) 2017الخام الذي يبمغ حجم االحتياطي المؤكد في عام 

( م ب/ي والتي تحددت ضمن اتفاقية دول منظمة اوبك التي ىي 6) انتاج سنوي يصل الى
( مميار دوالر وان 447,7) 2017عضو مؤسس فييا ، ويبمغ اجمالي الناتج المحمي في عام 

( دوالر سنويا ، بمعدل نمو حقيقي إلجمالي الناتج 20,100نصيب الفرد منو يصل الى )
 .2017( مميون حسب احصائية عام 80,6%( ، ويبمغ عدد سكانيا )3,7المحمي يصل الى )

وتحتل ايران المرتبة الثانية عالميا من حيث احتياطاتيا لمغاز الطبيعي ، والمرتبة الرابعة      
( م/ب 3.87من حيث احتياطاتيا لمنفط الخام ، ويبمغ معدل انتاجيا اليومي لمنفط الخام نحو )

اذ يمعب القطاع الييدروكربوني وقطاعا ، ويتميز االقتصاد االيراني بتنوعو  2017في عام 
)الزراعة والخدمات( دورا ىاما في االقتصاد االيراني اضافة الى المساىمة الفعالة لقطاعي 
)الصناعات التحويمية والخدمات المالية(، اذ تبمغ نسبة القطاع الزراعي من الناتج المحمي 

وفي ما  %(55ع الخدمات )%( ، وقطا35,4%( ، والقطاع الصناعي )9,6االجمالي نحو )
 -، وكما يمي : يمي بعض المؤشرات القتصادية الكمية لالقتصاد اليراني
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 (17جدول )
 (2019-2004مؤشرات ومتغيرات كمية في لالقتصاد اليراني المدة )

)مميار  GDP السنة
 دولر( *

عدد السكان 
)مميون 
 نسمة( *

 معدل البطالة
** % 

التضخم معدل 
** % 

نسبة مساهمة 
القطاعات غير 
النفطية في 

GDP% 

نسبة مساهمة 
قطاع النفط في 

GDP %     

2004 18688 688345 1086 1088 74896 25804 
2005 22881 698390 1083 1082 67883 32817 
2006 27083 708496 1185 1086 66815 33885 
2007 35187 718366 1183 1189 71838 28862 
2008 40682 728266 1085 1884 67824 32876 
2009 41085 738196 1084 2584 81828 18872 
2010 48283 748157 1189 1088 78830 21870 
2011 57782 758150 1385 1284 73842 26858 
2012 38981 768038 1283 2185 79897 20803 
2013 39684 768942 1281 3085 75836 24864 
2014 42384 788470 1084 3487 76816 23884 
2015 35784 798467 1086 1586 86853 13847 
2016 40484 808460 1180 1189 84805 15895 
2017 43087 818423 1284 980 81855 18845 
2018 44681 828360 1484 1881 8084 1986 
2019 45885 838229 1687 3488 8281 1789 

بانک مرکزی جميوری اسالمی ايران ، نشريات  -1المصدر : الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى : 
ىای اقتصادی و  بانک داده( 1⃰) ⃰ -2(  1396-1382وبزوىش ىا ، خالصو تحوالت اقتصادی کشور ، )

  https://databank.mefa.irمالی : متاح عمى الرابط  
3-Islamic Republic of Iran ,  World Economic Outlook Database, October 2018IMF ,  * 
 

 اليرانيةالمطمب الثاني : انعكاسات اسعار النفط عمى الموازنة العامة 

عمى الرغم من التنوع الكبير في االقتصاد االيراني ، اال انو ال يزال يعتمد عمى ايرادات       
النفط والغاز بصورة كبيرة ، اذ ان تقمبات اسعار النفط والغاز في االسواق العالمية تؤثر عمى 

حالة اختالل في االيرادات العامة وبالتالي تنعكس عمى النفقات الحكومية مما يؤدي الى 
-45الموازنة العامة في ايران ، وان االيرادات العامة في الموازنة االيرانية تعتمد بنسبة ما بين )

https://databank.mefa.ir/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/index.aspx
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%( عمى االيرادات المتأتية من قطاع النفط والغاز ، وتسعى الحكومة االيرانية الى التوسع 55
ى شكل خطط خمسية في االيرادات غير النفطية من خالل عدة خطط واستراتيجيات شاممة عم

( ، وتتضمن خطة التنمية ثالث محاور اساسية ىي )تطوير 2021-2016اخرىا كانت المدة )
اقتصاد مرن وقادر عمى التحمل ، و تحقيق تقدم في العموم والتكنولوجيا ، اضافة الى تعزيز 

انية لممدة وفيما يمي هيكل الموازنة العامة في الجمهورية السالمية الير التفوق الثقافي ( ، 
 ( ، وكما يمي :2019-2004من )

 (18جدول )
 )مميار دولر(               (   2019-2004الموازنة العامة في ايران لممدة )                            

اليرادات  اليرادات النفطية السنة
 الفائض/ العجز اجمالي النفقات اجمالي اليرادات الضريبية

2004 7873 36863 44836 100831 55894 - 
2005 9825 40876 50801 111898 61889 - 
2006 28855 58840 86895 143861 56866 - 
2007 28882 54897 83879 150875 66896 - 
2008 32892 59836 92828 130838 38810 - 
2009 41862 71847 113809 173873 60864 - 
2010 43833 78809 121842 154855 33813 - 
2011 21842 61809 82851 141858 59807 - 
2012 32864 63842 96806 154887 58881 - 
2013 22891 52834 75825 117887 42862 - 
2014 27816 60817 87833 145882 58849 - 
2015 32883 86895 119878 176824 56846 - 
2016 40846 96854 13780 208810 71810 - 
2017 49838 112835 161873 229847 67874 - 
2018 50875 69825 104828 104839 0811 - 
2019 * 43898 65857 109855 109859 0804 - 

 ،  گزارش اقتصادی و ترازنامو«  ىا نشريات و پژوىش بانک مرکزی جميوری اسالمی ايران ،  -1المصدر : 
 ( .  1395-1382، سآل ) دولت مالي ىياي برنام و بودجو،   قسمت اول: گزارش وضع اقتصادي کشور

 االيراني .*  بيانات اولية قبل تصديقيا من قبل البرلمان 
 حسب اسعار الصرف لكل سنة وكما يمي:تم تحويل اللاير االيراني الى الدوالر االمريكي وذلك   -2 

 

https://www.cbi.ir/page/1379.aspx
https://www.cbi.ir/page/1379.aspx
https://www.cbi.ir/simplelist/18320.aspx
https://www.cbi.ir/simplelist/18320.aspx
https://www.cbi.ir/simplelist/18320.aspx
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 (19جدول )
 (2019-2004سعر الصرف اللاير اليراني مقابل الدولر المريكي لممدة )

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة
سعر 
 4657 3842 3354 3231 2758 2304 2071 1777 الصرف

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة
سعر 
 118711 9044 9031 8202 8161 8213 7550 5667 الصرف

 World Economic Outlook Database, , IMFالمصدر : الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات 
October 2018  

( ان االقتصاد االيراني يعاني من عجز مزمن في موازنتو 18نالحظ من خالل الجدول )    
العامة طوال مدة البحث ، وذلك بسبب الزيادة المطردة نسبيا في حجم النفقات الحكومية 
الناجمة عن تمويل االحتياجات االساسية لعامة الشعب ، السيما في دعم مواد الطاقة )البنزين( 

%( استنادا الى خط 13لغذائية نتيجة الرتفاع مستوى الفقر والذي وصل الى نحو )والمواد ا
، ولم تستفد الجميورية االسالمية  2011( دوالر وفقا لتعادل القوة الشرائية لعام 5.5الفقر قدره )

( ، اذ ارتفعت 2008-2004من الفوائض المتحققة في قطاع النفط والغاز الطبيعي لممدة من )
%( من اجمالي االيرادات العامة نتيجة الرتفاع اسعار 33.6لنفط والغاز الى نحو )ايرادات ا

الطاقة في االسواق العالمية ، وااليرادات الضريبية ىي االخرى حققت نسبة ارتفاع من اجمالي 
%( مما انعكس عمى اجمالي االيرادات العامة والتي 10.1االيرادات العامة والتي وصمت نحو )

مي االجمالي لنفس المدة %( من اجمالي الناتج المح51,9رتفاعيا الى )وصمت نسبة ا
( ارتفعت النفقات العامة بنسبة 2009-2004، ونتيجة لمخطة الخمسية الثالثة )المذكورة

%( من الناتج المحمي االجمالي وذلك نتيجة لزيادة االئتمان ومنح القروض الى قطاع 24.5)
ناع البنوك والشركات االستثمارية االوربية من التعامل مع بنك الزراعة والمياه ، اضافة الى امت

)الصباح( التجاري )خامس اكبر بنك تجاري في ايران( نتيجة لمعقوبات االمريكية عميو ، ومما 
زاد من حدة النفقات ىو زيادة النفقات الحكومية إلنتاج الغاز في حقل فارس الجنوبي _احد 

 سط_ بعد ان انسحبت شركة )توتال( النفطية عن تمويمو .اغنى حقول الغاز في الشرق االو 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/index.aspx
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/index.aspx
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%( بسبب فرض 3.9( فقد انخفضت االيرادات العامة بنسبة )2012-2009اما المدة )   
العقوبات الدولية عمى صناعة النفط االيرانية ، اضافة الى جممة من االعفاءات الضريبية التي 

من الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة  5و  4بندين لم)) قامت بيا الحكومة االيرانية ، وان وفقا 
فانو تم اعفاء الضريبة لكل من مرتبات موظفي  (( 2011( من قانون الموازنة لعام 11)

الوزارات والمؤسسات والشركات والوكاالت الحكومية االخرى ، اضافة الى اعفاءات عمى 
%( من ضرائب 10سبة )( مميون لاير ايراني اي ما يعادل ن42ضريبة السكر تصل الى )

%( 28السكر، وفي الوقت نفسو فشمت الحكومة من تحقيق ايرادات من الخدمات بنسبة )
مقارنة مع القطاعات واالنشطة االخرى و ان ارتفاع معدالت التضخم التي وصمت الى نحو 

 %( ىو من جممة االسباب االساسية التي انخفضت عمى اثرىا االيرادات العامة . 21.5)

%( وذلك رغبة 2.8ا النفقات العامة لنفس المدة المذكورة اعاله ، فقد انخفضت بنسبة )ام   
،  (2015-2011خطة الخمسية الخامسة )من الحكومة االيرانية بتقميل نفقاتيا الى انتياء ال

باإلضافة الى التوتر الذي ساعد واقع المجتمع االيراني نظير تركيزه ومتابعتو لمعقوبات 
ى الحكومة االيرانية نتيجة برنامجو النووي ، وقد ظيرت نتائج العقوبات االمريكية االمريكية عم

%( وانخفض نمو الناتج 30.5، اذ ارتفعت مستويات التضخم الى ) 2013عمى ايران في عام 
( مميار دوالر في عام 577.2)( مميار دوالر مقارنة مع 389.1المحمي االجمالي الى )

 واقع الموازنة العامة في البالد .، مما اثر سمبا عمى 2011

بداية  2014( وبالتحديد في النصف االخير من عام 2017-2014وشيدت المدة )   
( لتقييم البرنامج النووي االيراني ، وبالتالي تحققت 1+5مفاوضات حاسمة ونيائية لمجموعة )

عدة نقاط ايجابية لصالح الجميورية االسالمية االيرانية اىميا توقيع االتفاق النووي االيراني 
إعادة تطوير الصناعة النفطية االيرانية بالتعاون مع الشركات االجنبية ليصل والذي سمح ب
مما ساعدت  ، ( م ب/ي كما كان مخطط لو قبل فرض العقوبات  االمريكية 6االنتاج الى )

( مميار دوالر في 430.7عمى انتعاش االقتصاد الوطني اذ ارتفع الناتج المحمي االجمالي الى )
( في عام ازمة العقوبات االمريكية  ، مما ساعد ىذا االرتفاع 396.4)مقارنة مع  2017عام 

في الناتج المحمي االجمالي عمى انخفاض مستويات التضخم ، اذ وصمت الى ادنى مستوى ليا 
، وقد سجمت االيرادات العامة خالل المدة  2017%( في العام 9خالل مدة الدراسة بنسبة )

%( وذلك بسبب ارتفاع االيرادات الضريبية 46بمغ نحو )( ارتفاعا تدريجيا 2017 – 2013)
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وايرادات النفط والغاز ، اذ وصمتا الى اعمى ارتفاع ليما خالل مدة الدراسة ، وكل ذلك كان 
 2018، وفي عام  2015نتيجة لتخفيف العقوبات االمريكية عمى ايران بصورة كبيرة في عام 

ي االيراني مما ادى الى تراجع مستوى النشاط انسحبت الواليات المتحدة عن االتفاق النوو 
االقتصادي الذي اثر سمبا عمى واقع الموازنة العامة ، مما ادى الى انخفاض االيرادات العامة 

 2019مميار دوالر في عام  109.55مميار دوالر في ذات العام والى  104.28الى نحو 
مميار دوالر ، وقد تداركت  161.73نحو  2017بعدما كانت االيرادات العامة في عام 

الدعم المحروقات و تعديالت عمى بنود أسعار الحكومة االيرانية الموقف من خالل ادخال 
والضرائب ، مع مراعاة العدالة االجتماعية وعدم الضغط عمى الطبقات الصغيرة  الحكومي

% في اجور القطاع العام لمواجية 20من خالل زيادة الحكومة االيرانية   والمتوسطة الدخل
 . الصعوبات االقتصادية في البالد 

 ط عمى الميزان التجاري اليراني تحميل تغيرات اسعار النفالمطمب الثالث : 

االثر الكبير  2002كان لتحرير التجارة الخارجية منذ بداية االلفية الثانية وبالتحديد في عام    
في ارتفاع حجم الصادرات )النفطية وغير النفطية( واالستيرادات المختمفة ، ان ارتفاع اسعار 

( قد حقق زيادة كبيرة في حجم العوائد في 2008و  2005ين عامي )النفط العالمية السيما ب
قطاع النفط والغاز الطبيعي ، اضافة الى عمل الحكومة االيرانية خالل برنامجيا المقدم في 
الخطة الخمسية الرابعة الى تقديم االعفاءات من الضريبة والرسوم عمى الصادرات وبالخصوص 

لى تقديميا لتسييالت اجراءات سعر الصرف بالمجان الصادرات غير النفطية ، اضافة ا
لمشركات واالفراد المحميين لتسير مع اولويات عمل الحكومة االيرانية بالتوسع والمشاركة لمتجارة 
االيرانية في مجال التبادل مع االقتصاد العالمي ، والشك بان السياسة االقتصادية الناجعة 

ي حصول تنوع في االقتصاد االيراني وعدم االعتماد عمى طوال مدة الدراسة قد حققت مبتغاىا ف
( يوضح نسب مساىمة 20قطاع النفط والغاز في تحقيق الموارد المالية لمبمد ، والجدول )

 -القطاعات واالنشطة المختمفة في االقتصاد االيراني ، وكما يمي :

    

 

 

https://www.aljazeera.net/economy/termsandconcepts/2016/5/18/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9
https://www.aljazeera.net/economy/termsandconcepts/2016/5/18/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9
https://www.aljazeera.net/economy/termsandconcepts/2016/5/18/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9
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 (20جدول )
 (   2019_2004نسبة مساهمة القطاعات والنشطة القتصادية في الناتج المحمي الجمالي اليراني لممدة )

 قطاع الخدمات قطاع الصناعة والمعادن قطاع النفط قطاع الزراعة السنة
2004 1116 2210 1812 4812 
2005 1111 2513 1716 4610 
2006 1012 2719 1618 4511 
2007 1014 2615 1711 4610 
2008 913 2719 1813 4415 
2009 1210 2915 1710 4115 
2010 1013 2015 1814 5018 
2011 1012 2217 1915 4716 
2012 818 2713 2112 4217 
2013 1118 1717 2213 4812 
2014 910 1710 2312 5018 
2015 913 1513 2310 5214 
2016 1018 914 2415 5513 
2017 1010 1213 2217 5510 
2018 889 1787 2084 5380 
2019 * 981 1682 2088 5489 

،  نماگرهای اقتصادیبانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران ،  -1المصدر: الجدول من اعداد الباحث بالعتماد عمى : 
 ( 8 * بيانات اولية1382-1398)

( التنوع الكبير الحاصل في االقتصاد االيراني ، اذ تستأثر 20نالحظ من الجدول )   
%( من الناتج المحمي االجمالي طوال مدة الدراسة ، وقد 85-75القطاعات غير النفطية نحو )

جاء ىذا العمل في تنويع االقتصاد االيراني _بالرغم من عقوبات الغرب االقتصادية الذي بدا 
_ ضمن سمسمة من الخطط الخمسية اخرىا كانت الخطة الخمسية 2015لى عام ا 2012عام 

( ، والتي كانت تحدد اىدافيا وفق البرنامج االقتصادي الذي يتماشى 2021-2016السادسة )
مع السياسة االقتصادية المرسومة مسبقا ، مما انعكس ىذا التنوع عمى حجم الصادرات الكمية ، 

النفط والغاز الطبيعي ليا الثقل االكبر في حجم الصادرات الكمية وعمى الرغم من ان صادرات 
اال ان في اآلونة االخيرة اصبحت الصادرات غير النفطية ىي التي تحظى بالباع االكبر من 
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( يبين حجم الصادرات 21توفير العوائد المالية لالقتصاد االيراني ، وفيما يمي الجدول )
 ( ، وكما يمي:2019-2004مية لممدة )واالستيرادات في الجميورية االسال

 (21جدول )
 (            )مميار دولر(2019-2004الميزان التجاري في ايران لممدة )                     

 السنة
قيمة 

الصادرات 
 النفطية

قيمة 
الصادرات 
 غير النفطية

اجمالي قيمة 
 الصادرات

اجمالي قيمة 
 االستيرادات

الميزان 
 التجاري

2004 3482 1082 4484 3583 981 
2005 5382 688 6080 4089 1981 
2006 5981 1789 7780 5080 2780 
2007 6982 2884 9786 5882 3984 
2008 8988 1184 10182 7081 3181 
2009 5587 3188 8785 6685 2180 
2010 7282 2987 10189 6587 36182 
2011 11487 1588 13085 6883 6282 
2012 10184 2989 13183 12187 986 
2013 6189 7886 14085 10182 3983 
2014 5386 4981 10287 8083 2284 
2015 2783 4984 7687 6588 1089 
2016 4181 5682 9783 7383 2480 
2017 2081 4389 6480 4386 2084 
2018 1883 2984 4787 1683 3184 
2019 1486 2281 3687 2287 1480 

 OPEC , Annual statistical Bulletins , (2008 -1المصدر : الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى : 
  https://databank.mefa.irىای اقتصادی و مالی : متاح عمى الرابط   بانک داده -2   (2017, 2012,
 اولية . 2019*  بيانات عام 

( حالة الميزان التجاري االيراني الذي تراكمت الفوائض المالية فيو طوال 21يوضح الجدول )   
باإلضافة الى الخطط  –مدة الدراسة وذلك لعدة اسباب اساسية قامت بيا الحكومة االيرانية 

لتطوير الصادرات والسيما  2005اذ انيا وضعت برنامج متكامل في عام  –الخمسية 

https://databank.mefa.ir/
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( شيدت ارتفاع الصادرات في قطاع النفط 2008-2004، وان المدة )1النفطيةالصادرات غير 
%( من اجمالي الصادرات الكمية وذلك بسبب ارتفاع اسعار 21.2والغاز الطبيعي بنسبة )

مقارنة مع  2008(د/ب في عام 91.49النفط العالمية ، اذ ارتفعت اسعار النفط الى )
ت ىذه الزيادة عمى اجمالي الصادرات الكمية التي ، مما انعكس 2004( د/ب في عام 33.06)

%( من اجمالي حجم التجارة الخارجية محققة فوائض مالية متراكمة طوال 17.9ازدادت بنسبة )
لنفس  اما حجم الستيرادات%( من الناتج المحمي االجمالي ، 70.7المدة المذكورة بنسبة )

ة المستوردات من المواد االولية والسمع %( وذلك بسبب زياد14.7المدة فقد ارتفعت بنسبة )
مميون  (18.520مقارنة مع )  ( مميون دوالر27.334الى ) 2008نصف المصنعة في عام 

 (1) %( من اجمالي االستيرادات الكمية32.2،اي بواقع نسبة زيادة نحو ) 2004دوالر في عام 
نعة اذ يقوم بإعادة تركيبيا ،والجدير بالذكر ان االقتصاد االيراني يتميز بصناعات نصف المص

وتصديرىا الى العالم الخارجي وبأسعار تنافسية مما يسيم في زيادة المالءة المالية لمموازنة 
 العامة في البالد .

%( من 16.1( فقد ارتفعت عوائد الصادرات النفطية الى نحو )2012 -2009اما المدة )    
في اسعار النفط العالمية ، اذ ارتفع سعر  اجمالي قيمة الصادرات الكمية وذلك بعد التحسن

،  2010( د/ب خالل االعوام ) 109،  106،  76,74( الى )Iran Heavy النفط )
مما ادى الى ارتفاع قيمة الصادرات االجمالية بنسبة  ( عمى التوالي 2012، 2011

قرة نسبيا اال فقد كانت مست ما حجم الستيرادات الجمالية%( لنفس المدة المذكورة ، ا33.3)
وذلك بسبب ارتفاع حجم  2011فأنيا ارتفعت الى الضعف مقارنة مع عام  2012في عام 

الى  2009( مميون دوالر في عام 48.200االستيرادات )االستيالكية ونصف المصنعة( من )
نتيجة لمتخوف الكبير من العقوبات االمريكية   2012( مميون دوالر في عام 61.880نحو )

عمى االقتصاد االيراني ورغبة الحكومة والشركات االيرانية بتكوين خزين في حال امتدت 

                                                           
1

ضمن الفصل الثاني عشر  2005االشارة الييا في الموازنة العامة لعام يتضمن برنامج تطوير الصادرات في ايران عدة نقاط تمت  
 -2تقديم تسييالت مصرفية وباسعار تنافسية دولية الى المصدرين في البالد . -1-)وضعيت بخش اقتصادى خارجي( ، وكما يمي :

منح ائتمانات لممصدر -3المصرفي في البالد .توفير اطار قانوني لتواجد بنوك اجنبية في ايران لتماشى مع القدرة التنافسية لمنظام 
ابرام العقود وااللتزامات بشان مبدا )المعاممة بالمثل( لتشجيع تنمية الصادرات الى االسواق العالمية  -4والمستورد وفقا لمعايير دولية .

كترونية في كافة المصارف المحمية تطبيق انظمة الدفع االلكتروني والدفع في شبكات المصارف في البالد لتطوير التجارة االل -5.

 خصخصة قطاع النقل بكافة صنوفو )البرية والجوية والبحرية( والقيام بتسييالت ائتمانية لكافة المصدرين في البالد . -6.
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العقوبات الى اكثر من سنة ، وبالتالي فان الشركات والمؤسسات االيرانية سوف تفي بالتزاماتيا 
التصدير او اعادة التصدير لمسمع مع االسواق المستيدفة او المتعاقدة معيا من حيث 

 والخدمات المختمفة .

ظيرت نتائج العقوبات االمريكية عمى االقتصاد االيراني ، لقد عممت  2013وفي عام   
الى تركيز اىتمام الحكومة االيرانية عمى القطاعات  2012العقوبات الدولية االمريكية منذ عام 

انخفضت  2013( حيث يبين ان بعد عام 17غير النفطية ونالحظ ذلك جميا في الجدول )
( مميار دوالر بعد 14.6وىو ) 2019قيمة الصادرات النفطية لتصل الى ادنى مستوى ليا عام 

( مميار دوالر و ىذا يؤكد التوجو 114.7والتي بمغت ) 2011ان كان اعمى مستوى ليا عام 
تالي انخفضت عوائد قطاع النفط نحو تنويع االقتصاد االيراني وعدم االعتماد عمى النفط ، وبال

%( اضافة الى انخفاض سعر صرف اللاير االيراني مقابل الدوالر ، لكن 40والغاز الى نحو )
بالمقابل استطاعت الجميورية االسالمية من تقميل خطر العقوبات عمييا من خالل فتح 

االجانب والبنك مؤقتة ولمدة عام واحد مع بعض الشركات واالفراد ( 1))اعتمادات مستنديو( 
المركزي االيراني وبالتالي فتح طريق لتصدير واستيراد السمع والخدمات المختمفة ، اضافة الى 
ان العقوبات االمريكية عمى قطاع النفط والغاز قد ساعد االيرانيين عمى زيادة تنويع صادراتيم 

العقوبات  اي بعد عام من مضاعفة 2013( مميار دوالر في عام 78.6والتي وصمت نحو )
 عمى االقتصاد االيراني .

ارتفعت عوائد قطاع النفط والغاز وذلك بعد المفاوضات بين الجميورية  2016في عام    
( مع JCPOAاالسالمية والغرب نتيجة لتمكن ايران من ابرام خطة العمل الشاممة المشتركة )

النتاج االيراني من النفط الخام الى الدول الغربية وبالتالي ازالة العقوبات االقتصادية ، اذ ارتفع ا
( م/ب ، مما اسيم في ارتفاع 2.985نحو ) 2012( م/ب بعد ان كان في عام 3.502نحو)

( مميار دوالر ، محقق فائضا في الميزان التجاري نحو 97.3قيمة الصادرات االجمالية الى )
اليات المتحدة من ( مميار دوالر ساعد كثيرا في انتعاش االقتصاد ، لكن انسحاب الو 24)

ادى الى تدىور كبير في حجم التجارة الخارجية في ايران  ،  2018االتفاق النووي في عام 
االتحاد االوربي ودول شرق اسيا المذان يعتبران الوجو الرئيسية لمصادرات  السيما  مع  دول

ر بنسبة مميار دوال 36.7النفطية االيرانية ، اذ انخفضت الصادرات االجمالية الى نحو 
اي قبل االنسحاب االمريكي من االتفاق النووي ، وقد  2017% عن عام 42.6انخفاض 
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اسعفت ايران انخفاض االستيرادات بشقييا )االستيالكية واالستثمارية( بالتزامن مع انخفاض 
قيمة العممة المحمية ، التي زادت من الصادرات غير النفطية محققة فائضا ماليا ميما في 

التجاري ، بالتالي سيمنح ايران مقدرة نسبية عمى امتصاص االزمات عمى المدى الميزان 
القصير ، لكن من جانب اخر فان الجميورية االسالمية تضطر الى بيع الدوالر بسعر مدعم 
لمشتري )المستوردين( بعض المنتجات والسمع الحيوية كالغذاء والدواء ، وىو ما يضغط عمى 

مميار دوالر ، التي  108نحو  2018الجنبية والتي تبمغ في نياية عام احتياطياتيا من العممة ا
مميار  133شيرا من االستيرادات ، مقارنة باحتياطي نقدي اكثر من  13تغطي ما يقارب 

 . (1) 2019حسب تقرير اإليكونيميست الصادر في بداية عام  2016دوالر في عام 
 

  القتصادي في ايران  المطمب الرابع : درجة النكشاف

( درجة االنكشاف االقتصادي لمصادرات واالستيرادات في الجميورية 22يبين الجدول )    
  -االسالمية االيرانية ، وكما يمي :

 ( 22جدول )
 (2019-2004درجة النكشاف القتصادي في ايران لممدة )

قيمة الصادرات  GDP السنة
 الكمية

نسبة الصادرات 
 GDP%الى 

قيمة الستيرادات 
 الكمية

نسبة الستيرادات 
 %GDPالى 

درجة النكشاف القتصادي 
 % ⃰ 

2004 18688 4484 2387 3583 1888 4285 
2005 22881 6080 2683 4089 1789 4482 
2006 27083 7780 2884 5080 1884 4688 
2007 35187 9786 2787 5882 1685 4482 
2008 40682 10182 2489 7081 1782 4281 
2009 41085 8785 2183 6685 1681 3784 
2010 48283 10189 2181 6587 1386 3487 
2011 57782 13085 2286 6883 1188 3484 
2012 38981 13183 3387 12187 3182 6489 
2013 39684 14085 3584 10182 2585 6089 
2014 42384 10287 2482 8083 1889 4381 
2015 35784 7687 2184 6588 1884 3988 
2016 40484 9783 2480 7383 1881 4281 
2017 43087 6480 1488 4386 1081 2489 
2018 44681 4787 1086 1683 386 1482 
2019 45885 3687 880 2287 580 1380 

 ( .   17و  14المصدر : الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدولين )
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( نالحظ بان اعمى نسبة لمصادرات الى الناتج المحمي االجمالي 22من خالل الجدول )   
وذلك بسبب االرتفاع الكبير في حجم الصادرات غير النفطية نتيجة  2013كانت في عام 

لمخطط والبرامج الموضوعة من قبل السياسة االقتصادية والبنك المركزي االيراني لتنويع 
عاما ، اما اكبر نسبة حصمت في االستيرادات الكمية الى  20ثر من الصادرات عمى مدى اك

وذلك بسبب التخوف من العقوبات االمريكية مما ادى  2012الناتج المحمي االجمالي في عام 
الى ارتفاع حجم االستيرادات االستيالكية والسمع نصف المصنعة لتامين عمى عدم ارتفاع 

ار االقتصادي عمى البمد ، اما درجة االنكشاف االسعار في ظل وجود العقوبات والحص
 –وبسبب العقوبات االمريكية والعمل عمى عزل ايران عن العالم الخارجي  –االقتصادي فان 

وذلك بسبب فتح الحد األقصى من االعتماد  2012%( في عام 64.9اعمى نسبة كانت ىي )
أجل استيراد المواد الخام  المستندي طويل األجل لمدة عام بالسعر الرسمي في البالد من

)االولية( والسمع والخدمات كافة ، اذ نالحظ وبسبب العقوبات االقتصادية انفا الذكر عمى ايران 
فان االخيرة تتخمف كثيرا عن بنود وشروط منظمة التجارة العالمية ، اضافة الى عدم وجود 

دل التجاري ، وانخفاض انشطة ثنائيات التجارة الحرة بين ايران ودولة اخرى لزيادة حجم التبا
اعادة التصدير التي تتميز بيا ايران السيما في الصناعة النفطية قبل فرض العقوبات الدولية 

 عمييا  مما ادى الى عدم وجود انكشاف اقتصادي طوال مدة الدراسة في ايران .
 

 المطمب الخامس : التقييم النهائي والدروس المستخمصة من التجربة اليرانية 

  -من خالل ما سبق يمكن اجراء تقييم نيائي والدروس المستخمصة من التجربة ، وكما يمي :

وضع العديد من الخطط واستراتيجيات من قبل الحكومات االيرانية المتعاقبة لمتوسع في  -1
االيرادات غير النفطية ، وقد بدأت ىذه الخطط منذ تسعينات القرن الماضي عمى شكل 

عامة وىي التنويع االقتصادي لمقطاعات االنتاجية ، واىداف  خطط خمسية ذو اىداف
 خاصة تكون لكل مرحمة او ازمة تعصف بالبالد .

ان نسبة مساىمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحمي االجمالي انخفضت نحو  -2
%( طوال مدة الدراسة وىذا االمر يعزو الى سببين ، االول ، االنفتاح التجاري منذ 78.8)

_قبل فرض العقوبات االمريكية_ عمى العالم الخارجي من خالل زيادة حجم  2002عام 
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التبادل التجاري والعمل عمى تنويع الصادرات غير النفطية ، الثاني ىو قانون العقوبات 
(Alfonso-D'Amato عمى قطاع النفط والغاز ساعد كثيرا الجميورية االسالمية عمى )

 الكمية لمبالد والسيما غير النفطية منيا .زيادة العمل في تنويع الصادرات 
لتطوير الصادرات والسيما الصادرات غير النفطية ،  2005وضع برنامج متكامل في عام  -3

اذ ان االقتصاد االيراني يتميز بالصناعات البتروكيماويات اضافة الى استيراد السمع نصف 
ج تحت ما يسمى )سمع اعادة المصنعة من الخارج ويتم اعادة تركيبيا وتصديرىا الى الخار 
، ي زيادة االيرادات العامة لمبالدالتصدير( مما ساعد في ارتفاع حجم العوائد التي اسيمت ف

وحيث ان الحكومة االيرانية جدولة ىذا البرنامج )تطوير الصادرات( من خالل عدة نقاط 
 -ابرزىا :

 ي البالد .تقديم تسييالت مصرفية وبأسعار تنافسية دولية الى المصدرين ف -أ 
توفير اطار قانوني لتواجد بنوك اجنبية في ايران لتماشى مع القدرة التنافسية لمنظام  -ب 

 المصرفي في البالد .
 منح االئتمانات المصرفية والخدمية لممصدر والمستورد وفقا لمعايير دولية . -ج 
الى  ابرام العقود وااللتزامات بشان مبدا )المعاممة بالمثل( لتشجيع تنمية الصادرات -د 

 االسواق العالمية .
تطبيق انظمة الدفع االلكتروني والدفع في شبكات المصارف في البالد لتطوير التجارة  -ه 

 االلكترونية في كافة المصارف المحمية .
خصخصة قطاع النقل بكافة صنوفو )البرية والجوية والبحرية( والقيام بتسييالت  -و 

 ائتمانية لكافة المصدرين في البالد .
متواصل بين الحكومة االيرانية مع خبرائيا من كافة المجاالت واالختصاصات العمل ال -4

والسيما االقتصادية لتجاوز االزمات ومنيا ازمة العقوبات االمريكية التي فرضت عمى 
البالد ، والتي حققت مبتغاىا وتوصل الى عدة حمول منيا طرح فكرة فتح اعتمادات 

مما ادى الى استمرار عممية التصدير واالستيراد  مستندية مؤقتة وبحسب العممة المختارة
بالرغم من العقوبات وبالتالي االيفاء بااللتزامات االقميمية والدولية من ناحية التجارة 

 الخارجية مع البمدان المختمفة .
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يتميز االقتصاد االيراني بانخفاض االنكشاف االقتصادي لحجم التجارة الخارجية لمبالد  -5
بات االمريكية المفروضة عمى االقتصاد االيراني ، وعمى الرغم من ذلك وذلك بسبب العقو 

 الزالت تحظى ايران  بمكانة تجارية بين مختمف دول العالم .
تمول الحكومة االيرانية موازناتيا المصابة بالعجز المزمن من خالل الصندوق السيادي  -6

ب والرسوم التي ليا ثقميا الذي توضع فيو عوائد قطاع النفط والغاز ، اضافة الى الضرائ
في تمويل االيرادات العامة بشكل خاص و االقتصاد االيراني بشكل عام  مما ساعد كثيرا 

 في تخطي العقوبات واالزمات التي مرت بيا الجميورية االسالمية طوال مدة البحث .
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 المطمب االول : نبذة عن واقع االقتصاد الكويتي 

يحدىا شرقا  -تقع دولة الكويت في الطرؼ الشمالي الشرقي مف شبو الجزيرة العربية     
ومف الجيتيف الغربية والجنوبية المممكة العربية السعودية ،  -وشماال العراؽ  -الخميج العربي 

( ألؼ كيمومتر مربع ، ويتكوف سطح الكويت مف سيوؿ 718171وتبمغ مساحة الكويت نحو)
ة  وتالؿ قميمة متفرقة ، غير أف أبرز مظير طبيعي يتمثؿ في وادي الباطف الواقع رممية منبسط

في الشماؿ الغربي مف البالد والذي يمثؿ وسطو الحدود الكويتية العراقية ، يقطف دولة الكويت 
بيف  ,74، وىي بيذا العدد تحتّؿ المرتبة  ,417نسمة ِوفؽ إحصائّيات عاـ  234,631,4

% مف إجمالّي عدد السّكاف في 1810يث عدد السّكاف ، وُتشّكؿ ما نسبتو ُدوؿ العالـ مف ح
شخصًا لكّؿ كيمومتر ُمرّبع ، وتجدر  4,6العالـ ، كما تبمغ الكثافة السّكانية في الكويت حوالي 

اإلشارة إلى أّف السّكاف جميعيـ يعيشوف في المناطؽ الحضرّية ، ويترّكز ُمعظـ ُسّكاف دولة 
اطؽ الواقعة عمى الخميج العربّي ، كمدينة الكويت العاصمة ، وجزيرة بوبياف ، الكويت في المن

كما تظير التجمُّعات السّكانية بكثرة باالتِّجاه نحو الغرب والجنوب مف عاصمة البالد عمى 
  8طوؿ الطرؽ السريعة

بدولة  االقتصاد الكويتي أحد أىـ وأكبر االقتصادات في المنطقة اإلقميمية المحيطة يعد   
، وذلؾ لما تممكو الكويت مف مقومات وعوامؿ بارزة ساعدت عمى تشكيؿ وصناعة  الكويت

عمى اقتصاد ميـ ومؤثر وجاذب اقميميًا وعالميًا ، يعتبر االقتصاد الكويتي مفتوح نسبيًا يسيطر 
الممموكة مف قبؿ الدولة أكثر  ي الكويتالصناعة النفطية ف معظمو القطاع الحكومي ، وتمثؿ

% مف اإليرادات 11% مف الصادرات و 0,، و  الناتج المحمي اإلجمالي مف نصؼ
أي قرابة  برميؿ مميار 7178011الحكومية، وُيشكؿ احتياطي النفط الخاـ في الكويت حوالي 

 8 % مف االحتياطي العالمي71

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
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رغـ صغر مساحتيا عدد مف الموارد والثروات الطبيعية التي مكنتيا منذ القدـ  الكويت تمتمؾ   
الذي مف خاللو حققت الكويت مف خاللو  النفط عمى نشأت الحياة بيا ، مف أىـ تمؾ الموارد

، كما يوجد فييا ثالث مصادر  النفط ية السنوية نتيجة ارتفاع عائداتفوائض مالية في الميزان
، ومياه الصرؼ  المياه الجوفية بحر المحالة ،، )مياه ال والثروة المائية وىي لممياه أساسية

الصحي المعاد معالجتيا ( ، وتعد المياه الجوفية ىي المصدر الطبيعي الوحيد اما بقية 
باإلضافة  مة بسبب الصناعة والمعالجة المتطورة مف قبؿ الحكومة الكويتيةالمصادر فيي قائ

 المتالؾ واىتماـ الكويت منذ القدـ بثروتيا السمكية والحيوانية والزراعية 8

البنوؾ  متمثاًل بعدد مف االقتصاد الكويتي ويعتبر القطاع المصرفي أحد أعمدة    
بنؾ الكويت  وعدد آخر مف البنوؾ الغير كويتية جميعيـ يخضعوف لرقابة واشراؼ المحمية
وتحظى دولة الكويت بقطاع اقتصادّي قوّي ، فالناتج اإلجمالي الَمحّمي لمبالد وصؿ ،  المركزي

الؼ دوالر ، وىي بيذه األرقاـ  248711مميار دوالر ، أي بمعدؿ دخؿ فردّي بمغ  76081إلى 
بيف أغنى الدُّوؿ عمى مستوى العالـ ، وُيمثِّؿ قطاع صادرات النفط الخاـ  تحتّؿ المرتبة الخامسة

ـ الرئيسّي لالقتصاد الكويتّي ، اذ يتـّ تصدير البتروؿ إلى عدة دوؿ رئيسية ىي )الصيف  الُمقوِّ
والياباف واليند وكوريا الجنوبية وسنغافورة( ، وباإلضافة إلى ذلؾ فإّف االقتصاد الكويتّي يعتمد 

صناعة األسمدة ، والبتروكيماويات األخرى ، وتقديـ الخدمات المالية ، واستخراج المؤلؤ عمى 
مف الخميج العربي ، وتسعى الحكومة باستمرار إلى تقميؿ االعتماد عمى قطاع النفط ، وذلؾ 

 والسياحة ، أّما االستيرادات الرئيسّية لمكويت فيي مف خالؿ النيوض بقطاَعي التجارة  اإلقميمّية
وفيما يمي ابرز المؤشرات تتمّثؿ بالمواّد الغذائّية ، واآلالت والمالبس وغيرىا مف الُمنَتجات ، 

 -( ، وكما يمي : ,417 – 4112والمتغيرات االقتصادية الكمية الكويتية لممدة )

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83_%D9%81%D9%8A_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83_%D9%81%D9%8A_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83_%D9%81%D9%8A_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 (23جدول )
 (2019-2004مؤشرات ومتغيرات اقتصادية مختارة لمكويت  )

 
 السكان  السنوات

 نسمة( )مميون
GDP  

 )مميار دوالر(

متوسط نصيب 
الفرد من الناتج 
 المحمي االجمالي 

 )الف دوالر(

نسبة مساهمة 
القطاعات النفطية 

 % GDPفي 

 
 معدل

 البطالة %

 
معدل 

 التضخم %

4112 20200 59043 280100 5001 1070 1025 
4110 20270 80079 340560 5108 1057 4014 
4116 20373 101054 410480 5509 1030 3006 
4111 20504 114056 470580 5203 1050 5048 
4111 20656 147054 510710 5900 1075 10058 
411, 20821 105099 450300 4500 1064 4061 
4171 20991 115033 420160 5109 1082 4050 
4177 30168 154006 430840 5407 2022 4084 
4174 30348 174007 500650 5603 2062 3026 
417, 30526 174018 530050 5406 2092 2068 
4172 30690 162069 500750 5301 2090 2091 
4170 30835 114009 420530 5206 2020 3027 
4176 30956 109002 360880 5205 2016 3020 
4171 40056 120071 310660 4800 1080 2017 
4171 40137 140062 340290 4802 2008 0054 
417, 40776 13700 280600 4605 2018 1009 

بنؾ الكويت المركزي ، التقرير االقتصادي ، اعواـ مختمفة  -7المصدر : الجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد عمى : 
(4112 – 41418) 
 

 المطمب الثاني : تطور الموازنة العامة في الكويت 

، عندما اصدر مجمس االمة  1,,7عاـ بدا اوؿ تنظيـ لمميزانية العامة في الكويت      
التشريعي االوؿ قانوف الميزانية والذي نص عمى "تنظيـ  جميع واردات البالد ومصروفاتيا 

))وتوجيييا بصورة عادلة اال ما كاف مف امالؾ 
فميس لممجمس حؽ التدخؿ فييا " ،  (( الصباح 

اال اف الميزانية العامة شيدت تطورات كبيرة مف حيث االساليب والنظـ المتبعة في اعدادىا 
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لذات  7,ضمف قانوف رقـ  7,11والرقابة عمى تنفيذىا ، وىذه التعديالت اجريت في عاـ 
مشروع ميزانية الوزارات ،  ويتـ اصدار مشروع الميزانية ضمف ) بياف وزير المالية عف العاـ

، ومف المالحظ مف اعداد  ( لكؿ سنة ماليةواالدارات الحكومية والميزانيات الممحقة والمستقمة
الميزانية انيا ال تتضمف االيرادات مف استثمارات مف االحتياطي المالي سواء كانت داخمية اـ 

مة يتـ اقتطاعيا لحساب % مف اجمالي االيرادات العا71خارجية كما تجدر االشارة الى اف 
 401، وقد بمغت اوؿ ميزانية لمكويت دمة وتوضع في الصندوؽ السيادياحتياطي االجياؿ القا

، اي اف  ,417مميار دينار كويتي في عاـ  70الؼ دينار كويتي وارتفعت الى نحو اكثر مف 
 حجـ التضخـ في الميزانية ىائؿ بشكؿ كبير جدا 8 

الكويت خطة تنموية بعيدة المدى عمى غرار اطمقت  4171حديد عاـ في اآلونة االخير وبالت   
( التي تيدؼ الى تحويؿ دولة الكويت  41,0الخطط التنموية المستدامة وىي ) رؤية الكويت 

الى مركز مالي وتجاري إقميمي وعالمي جاذب لالستثمار يقوـ فيو القطاع الخاص بقيادة 
ية ويزكى روح المنافسة ورفع كفاءة اإلنتاج في ظؿ النشاط االقتصادي ويحقؽ التنمية البشر 

جياز مؤسسي داعـ ، يعمؿ عمى ترسيخ القيـ الوطنية والحفاظ عمى اليوية االجتماعية والتنمية 
البشرية ويوفر البنية األساسية المالئمة لبيئة أعماؿ مشجعة ومتطورة ، وتحدد رؤية الكويت 

ة في الكويت ، وترتكز عمى خمسة موضوعات أو األولويات طويمة المدى لمتنمي 41,0لعاـ 
نتائج مرجوة ، وسبعة ركائز اساسية ، وىي مجاالت تركيز الخطة مف أجؿ االستثمار فييا 
وتطويرىا ، كؿ ركيزة مف الركائز السبعة تشتمؿ عمى عدد مف البرامج والمشروعات 

الكويت الجديدة  ، وفيما  االستراتيجية المصممة لتحقيؽ أكبر أثر تنموي ممكف نحو بموغ رؤية
  -، كما يمي : ,417يمي الموازنة العامة الكويتية لعاـ 
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 (24جدول )
 مميار دوالر                     2019الموازنة العامة في الكويت لعام                            

 المبمغ النفقات المبمغ االيرادات
 2500 العاممينتعويضات  4409 االيرادات النفطية
 1100 السمع والخدمات 108 الضرائب والرسوم

 200 االعانات 00350 المساهمات االجتماعية
 1700 المنح 400 ايرادات اخرى

ايرادات غير تشغيمية 
 اخرى

 302 المنافع االجتماعية 0055

 5102 اجمالي االيرادات

مصروفات وتحويالت 
 400 اخرى

 6202 اجمالي النفقات الجارية
 1006 النفقات الرأسمالية
 7208 اجمالي النفقات

 8  70، ص ,417المصدر : الجدوؿ مف اعداد الباحث : وزارة المالية الكويتية ، الميزانية العامة لعاـ 
 

مميار  4786حققت عجزا ماليا مقداره  ,417نالحظ اف الموازنة العامة في الكويت لعاـ     
% مف االيرادات العامة لصالح 71صندوؽ االجياؿ بعد اف تخصـ دوالر يغطى مف قبؿ 

% مف اجمالي االيرادات العامة ، بمعنى اف 11الصندوؽ ، و قد بمغت االيرادات النفطية نسبة 
االقتصاد الكويتي اليزاؿ يعتمد بشكؿ كبير عمى عوائد النفط الخاـ ، في حيف اف بقية االيرادات 

وزعت عمى الضرائب والرسـو وبقية االيرادات االخرى ، وىي دوف % ت74غير النفطية والبالغة 
مستوى الطموح لدولة الكويت التي تحاوؿ جاىدة تعزيز النمو االقتصادي خارج قطاع النفط ، 

تكاليؼ اإلنتاج التي ارتفعت بقيمة مميار  في حيف ازدادت النفقات العامة ليذا العاـ بسبب زيادة
مميار دوالر ، وتعتبر  7484ـ الحالي ، لتصؿ التكمفة اإلجمالية إلى دوالر عف تكمفة إنتاج العا

ىذه الزيادة مؤشرًا سمبيًا ، اذ تشير تقارير إلى تراجع إنتاج العديد مف آبار النفط التي تشيد 
 . عمميات استخراج يومية لعشرات األعواـ وحاجتيا إلى إجراء صيانة شاممة
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 المطمب الثالث : انعكاسات تقمبات اسعار النفط العالمية عمى واقع الموازنة العامة 

( مميار 7178011تعتبر الكويت مف الدوؿ الريعية التي تمتمؾ احتياطي نفطي يقدر )       
%( مف احتياطي العالمي لمنفط الخاـ ، وبمعدؿ انتاج يومي 71برميؿ اي ما يعادؿ نسبة )

%( مف 11ـ/ب يومي ، وانيا تعتمد عمى االيرادات النفطية بنسبة ) 1,1,يصؿ تقريبا الى 
( مميار دوالر في 601اجمالي االيرادات العامة ، وتمتمؾ صندوؽ سيادي بإيرادات تصؿ الى )

، نتيجة لمفوائض المالية المتراكمة المتحققة عند ارتفاع اسعار النفط في االسواؽ  4141عاـ 
 0( سنوات مف االنفاؽ الحكومي 80,دوؽ السيادي يغطي )العالمية ، اي انو الصن

وتعتمد الكويت بشكؿ اساسي عمى القطاع النفطي اذ يعتبر القطاع االبرز مف بيف      
القطاعات االقتصادية   االخرى مف خالؿ مساىمتو في تكويف الناتج المحمي االجمالي ،  وبما 

السواؽ العالمية بعوامؿ خارجية لذا فاف الكويت اف النفط الخاـ سمعة عالمية يتحدد سعرىا في ا
تتأثر بشكؿ كبير بتقمبات اسعار النفط العالمية ، اذ اف االقتصاد  الكويتي يعتمد بصورة رئيسية 

حوالي  4171عمى السمع المستوردة لسد احتياجاتو المحمية 3 والتي بمغت قيمتيا في عاـ 
( 181السمعية _عدا النفط الخاـ_ التي بمغت )( مميار دوالر مقارنة بقيمة الصادرات ,418)

مميار دوالر ، حسب ما نشره البنؾ المركزي الكويتي في تقريره السنوي الصادر في عاـ 
41718 

وبالمقابؿ شيد االقتصاد الكويتي _في الربع االوؿ مف مدة البحث _  ضغوطات تضخمية      
، كما اسيـ ضعؼ الدوالر  ة لعوامل خارجيةنتيجتمثمت بارتفاع اسعار السمع والمواد الغذائية 

في ارتفاع معدؿ التضخـ مما دعا البنؾ المركزي الكويتي الى فؾ ارتباطو بالدوالر والعودة الى 
التي تمثمت في  العوامل االقميمية، الى جانب  4111سمة العمالت في شير مايو مف عاـ 

دة التضخـ وارتفاع االسعار لمسمع النمو الحاصؿ في الطمب المحمي الكويتي الذي عزز مف ح
الذي الغى  4116كاف لقرار البمدية في عاـ  فقد اما محمياوالخدمات في االسواؽ المحمية ، 

السقؼ المفروض عمى ارتفاعات المساكف ومنح التراخيص التي تسمح بتحويؿ المساكف الى 
النتيجة ارتفاع تكمفة السمع مناطؽ استثمارية االمر الذي ادى الى زيادة تكمفة خدمات المساكف و 

المستورد ة والتي انعكست عمى السوؽ المحمية ، وىذا انعكس بدوره في زيادة النفقات العامة 
في مختمؼ المجاالت االقتصادية واالجتماعية اضافة الى نفقات وظيفة التعديف واالستخراجات 
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لسبب االساسي في ارتفاع حجـ البترولية ، اذ اف الزيادة المطردة في االيرادات العامة كانت ا
 0 4111-4112االنفاؽ العاـ لممدة مف 

ونتيجة لعدة عوامؿ تضافرت مسببة صعود اسعار النفط  منيا ، زيادة النمو غير        
المتوقع في الطمب العالمي عمى النفط السيما الصيف واليند والواليات المتحدة اضافة الى 

في االسواؽ العالمية لمنفط الخاـ ، اضافة الى عوامؿ جنوب شرؽ اسيا ، وعامؿ المضاربات 
بارتفاع اسعار النفط العالمية ، اذ وصمت متوسط اسعار  4112جيوسياسية ، فقد اتسـ عاـ 

( د ب االمر الذي ادى الى زيادة عوائد دوؿ اوبؾ لتصؿ الى 6,سمة اوبؾ الى نحو )
حصة االمدادات النفطية نحو ( مميار دوالر في ذات العاـ ، وفي الكويت كاف 42180)
% ، واف نسبة االيرادات النفطية 21( الؼ ب/ي لترتفع عوائدىا النفطية الى اكثر مف 761)

، اما االيرادات  ,411% مقارنة بعاـ 7,فاقت  4112الى الناتج المحمي االجمالي في عاـ 
)التقرير قة % وىي نسبة تعتبر االعمى مقارنة بالسنوات الساب71الضريبية فقد تجاوزت 

  ( 50،  2005االقتصادي العربي الموحد ، 

 االيرادات النفطية وأثرها عمى االيرادات العامة : اوال

تتكوف االيرادات العامة في دولة الكويت مف )االيرادات النفطية و االيرادات الضريبية  
وااليرادات غير النفطية وتسمى الخدمات اضافة الى االيرادات االخرى المتكونة مف الرسـو 
الجمركية والضرائب ( ، وبصورة عامة فاف االيرادات العامة تكوف ايرادات نفطية وغير نفطية ، 

مجمؿ مدة البحث فاف ىيكؿ االيرادات العامة ينقسـ الى االيرادات النفطية التي تشكؿ وفي 
%( او اكثر في بعض االحياف مف اجمالي االيرادات العامة ، اما 4, - 11نسبة تصؿ الى )

%( ، في حيف اف االيرادات الضريبية تبمغ 0االيرادات غير النفطية فتشكؿ نسبة ما يقارب )
اخيرا فاف االيرادات التي تسيـ بيا رسوـ الضريبة الجمركية تصؿ الى %( ، و 186نحو )

والجدوؿ ادناه يبيف حجـ االيرادات النفطية في اجمالي ،  %( مف مجموع االيرادات العامة782)
 -االيرادات العامة في الكويت ، كما يمي :
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 (25جدول )
 (   مميار دوالر2017-2004تطور االيرادات النفطية في دولة الكويت لممدة )

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

 9401 6507 5406 6501 5803 4708 4206 2609 االيرادات النفطية

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات

 4409 4602 3708 3408 3907 7401 9605 9807 االيرادات النفطية

التقارير والنشرات السنوية  -4( 8  4176-4112المصدر : البنؾ المركزي الكويتي تقارير سنوية مختمفة )  
 ( 417,8-4111التي تصدرىا وزارة المالية الكويتية لسنوات مختمفة )

( اذ بمغت نسبة 4111-4112يبيف الجدوؿ اف االيرادات النفطية في زيادة مطردة لممدة )   
%(  بمعنى اف ,, – 4,طية مف جممة االيرادات العامة لممدة المذكورة ما بيف )االيرادات النف

االقتصاد الكويتي يعتمد عمى االيرادات مف النفط الخاـ بشكؿ كبير جدا ، وكانت الزيادة بسبب 
ارتفاع اسعار النفط الخاـ في االسواؽ العالمية نتيجة لعدة عوامؿ تـ ذكرىا آنفا ، اما في عاـ 

انخفضت االيرادات النفطية بسبب االزمة المالية العالمية وتراجع اسعار النفط  فقد ,411
العالمية نتيجة النخفاض النمو االقتصادي والركود الذي اصاب غالبية اقتصادات العالـ ، واف 

( شيدت تحسف تدريجي في اسعار النفط العالمية والذي انعكس عمى  ,417 – 4171المدة )
(  630,،   131,،  237,،  6031في الكويت والتي ازدادت الى نحو )االيرادات النفطية 

عمى التوالي ، لتعود اسعار النفط العالمية لتنكمش بسبب التخمة في المعروض النفطي في 
االسواؽ العالمية مسببة )انكماشا حادا( في االسعار ادى الى تراجع االيرادات النفطية في 

د/ب  بعد اف  (,2187نحو ) 4170ط الكويتي في عاـ الكويت ، اذ وصؿ سعر برميؿ النف
لتعود بعدىا اسعار النفط بالتحسف التدريجي ،  ,417( د/ب في عاـ 710812كاف ما يقارب )

محققة نسبة ارتفاع نحو  ,417مميار دوالر في عاـ  ,228لتصؿ االيرادات النفطية الى 
 8 4176% عف عاـ 44
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 امة الكويتية في ظل تقمبات اسعار النفط العالمية ثانيا : تحميل واقع الموازنة الع

بسياسة ترشيد االنفاؽ العاـ  4172اىتمت دولة الكويت في اآلونة االخيرة السيما بعد عاـ    
وتقميص حجـ النفقات والسعي وراء تنمية وتطوير االيرادات بشقييا الرئيسيف )النفطية وغير 

لقوانيف واالجراءات التي ساعدت الى حد كبير في النفطية( ، وبالرغـ مف صدور العديد مف ا
زيادة االعباء المالية عمى الحكومة والتي تتضمف اتباع الحكومة الكويتية في سياستيا لتوفير 

% مف 1,فرص عمؿ لكؿ المواطنيف ، اذ بمغت نسبة العامميف في القطاع العاـ نحو اكثر مف 
% مف ميزانية الحكومة الى الباب االوؿ 01ب قوة العمؿ المتاحة وبالتالي تـ تخصيص ما يقار 

وىو )الرواتب واالجور( ، والنتيجة حصوؿ بطالة مقنعة في القطاع الحكومي ، لذا كاف البد 
مف تقميؿ ىذه االختالالت في الموازنة العامة والقياـ بإصالحات اقتصادية واعطاء الدور 

كاىؿ الحكومة الكويتية ، ومف ثـ المميز الى القطاع الخاص ليساعد في تقميؿ العبء عمى 
تحقيؽ زيادة في معدالت النمو االقتصادي ، والمحافظة عمى رؤوس االمواؿ المحمية وفتح 
مجاالت جديدة لالستثمار داخؿ البالد مف خالؿ قياـ الحكومة بإصدار قوانيف واجراءات لحماية 

سعر( ، واضافة الى ذلؾ اعطاء المنتج المحمي مف المنافسة الخارجية مع االىتماـ )بالجودة وال
 المستثمر المحمي )الكويتي( الحماية والثقة بوجود فرص حقيقية لالستثمار داخؿ البالد 8

( يبيف الييكؿ التنظيمي لبنود الموازنة العامة بشقييا )النفقات وااليرادات 46والجدوؿ )   
  -( ، وكما يمي :,417-4112العامة( في دولة الكويت ولممدة مف )
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 (26جدول )
 ( مميار دوالر2019-2004الموازنة العامة في الكويت لممدة ) 

البيان
 4112

 4110
 4116
 4111
 4111
 411,
 4171
 4177
 4174
 417,
 4172
 4170
 4176
 4171
 4171
 417,
 

االيرادات 
النفطية

 468,
 2486
 2181
 018,
 6087
 0236
 6031
 ,237
 ,131
 ,630
 1237
 ,,31
 ,231
 ,131
 2684
 2181
 

االيرادات غير 
النفطية

 182
 7784
 7787
 778,
 718,
 7137
 773,
 7431
 7636
 4137
 4731
 7136
 7134
 

230
 080
 681
 

اجمالي االيرادات 
العامة

 ,08,
 0,8,
 0,81
 118,
 1081
 6231
 1131
 71637
 77237
 77032
 

,230
 0132
 0430
 243,
 0781
 0,81
 

النفقات 
الجارية

 7081
 7681
 4787
 4286
 ,,87
 4,31
 ,,32
 ,131
 203,
 2230
 0731
 2,3,
 048,
 0187
 0284
 6186
 

النفقات 
االستثمارية

 
482

 481
 ,81
 ,8,
 081
 23,
 13,
 130
 13,
 130
 132
 ,30
 681
 187
 187
 7484
 

اجمالي 
النفقات العامة

 
7180

 4187
 408,
 4,82
 ,181
 ,,3,
 2631
 2632
 0,31
 0437
 0,36
 043,
 0,87
 0184
 648,
 1481
 

العجز / 
ض

الفائ
 768,
 ,,8,
 ,,81
 2181
 ,187
 ,131
 ,134
 0,31
 6731
 6230
 ,231
 

032
 

686
 -

 
723,
 -

 
7186
 -

 
7,86
 -

 

( 8 4141 – 4112وزارة المالية الكويتية ، الميزانية العامة ، التقرير االقتصادي ألعواـ مختمفة )المصدر : 

نالحظ مف خالؿ موازنة دولة الكويت اف االيرادات االجمالية ارتفعت نسبتيا بنسبة      
%( طواؿ مدة الدراسة وذلؾ بسبب ارتفاع حجـ االيرادات النفطية ، مما يعني ال تزاؿ ,,)

امة الكويت تعتمد عمى االيرادات النفطية في تمويؿ موازنتيا العامة ، اما اجمالي النفقات الع
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، طواؿ مدة البحث%( 1281%( نتيجة الرتفاع النفقات الجارية الى )1280فقد ارتفعت بنسبة )
وذلؾ بسبب حجـ االنفاؽ الحكومي المتزايد السيما في الدعـ االقتصادي لبعض السمع فضال 

-4112وشيدت المدة ) 4176%( في عاـ 24جور( الى نحو )عف ارتفاع المرتبات )اال
( مميار ,768بعدما كانت ) 4111( مميار دوالر في عاـ 2181عدا بمغ )( فائضا متصا4111

%( وذلؾ بسبب ارتفاع اسعار 61، اي بنسبة ارتفاع بمغت ما يقارب ) 4112دوالر في عاـ 
( مميار دوالر في ذات ,018النفط في االسواؽ الدولية وتزايد االيرادات النفطية لتصؿ الى )

وبسبب ازمة الرىوف )االزمة المالية العالمية( التي حدثت  (4171-4111العاـ ، اما المدة )
( في عاـ 2181وانكماش االقتصاد العالمي انخفض فائض الموازنة العامة في الكويت مف )

( 184,ثـ انخفض الى ) ,411( في عاـ 181,والى ) 4111( في عاـ 187,الى ) 4111
 8 4171في عاـ 

عالية في الفائض بسبب ارتفاع اسعار النفط ( حققت زيادة ,417-4177اما المدة )   
( 6280، اذ بمغ الفائض نحو ) 4174( د/ب في عاـ 710العالمية التي بمغت نحو اكثر مف )

مما عزز مف رفع ايرادات الصندوؽ السيادي الكويتي ، اما في  ,417مميار دوالر في عاـ 
كماش الحاد الذي اصاب ( وبسبب انخفاض اسعار النفط العالمية واالن4170-4172عامي )

االقتصادات الرأسمالية الكبرى اضافة الى انخفاض النمو العالمي نالحظ انخفاض فائض 
مما ادى باتخاذ  لجنة الشؤوف االقتصادية التابعة  4176وازنة حتى وصؿ ادناه في عاـ الم

لي وقد لمجمس الوزراء  جممة مف  االجراءات  منيا اصدار وثيقة لإلصالح االقتصادي والما
تضمنت الوثيقة ستة محاور ىي  )االصالح المالي ، اعادة رسـ دور الدولة في االقتصاد 
الوطني ، زيادة مساىمة القطاع الخاص في النشاط االقتصادي ، مشاركة المواطنيف في 
، المشروعات ، اصالح سوؽ العمؿ ، االصالح التشريعي والمؤسسي واالجراءات المساندة( 

( عجزا ماليا في الموازنة العامة الكويتية ، وىو عجز لـ ,417 – 4176وشيدت المدة )
عاما ، وذلؾ بسبب تقمبات اسعار النفط العالمية وانخفاض النمو  71يتحقؽ منذ نحو اكثر مف 

االقتصادي لدى بعض الدوؿ المستيمكة لمطاقة ، فضال عف ارتفاع النفقات الجارية التي 
% 62المصروفات المختمفة والمدفوعات التحويمية ( ، اذ اف تتضمف )النفقات االستيالكية و 

مف اجمالي النفقات الجارية كانت مف نصيب تعويضات العامميف )الوزارات واالدارات 
 8 ,417% مف اجمالي النفقات العامة لعاـ 71الحكومية( ، وزيادة النفقات الرأسمالية بنسبة 
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يجابيًا مع تراجع أسعار النفط بحدة منذ عاـ في الوقت الذي تفاعمت باقي دوؿ الخميج إ   
، وبدأت في تطبيؽ ضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية لزيادة إيراداتيا واتجاه  4172

البعض إلى تقميص اإلنفاؽ العاـ لمحد مف العجز ، كانت الكويت الدولة الخميجية الوحيدة التي 
ظر في تطبيؽ ضريبة القيمة المضافة إلى أجؿ غير لـ تطبؽ أيًا منيما ، اذ أجمت الحكومة الن

مسمى ، فيما يبقى مشروع قانوف الضريبة االنتقائية في األدراج مف دوف مناقشة في مجمس 
، وعميو فاف الحكومة الكويتية ممزمة بضرورة االسراع بترشيد النفقات العامة السيما واف األمة 

الحكومة توقفت عف إصدار أي نوع مف أدوات الديف ألكثر مف عاميف منذ أكتوبر )تشريف 
عندما انتيى العمؿ بقانوف الديف العاـ وطرحت الحكومة مشروع قانوف جديد  4171األوؿ( 

عامًا كحد  1,مميار دوالر ، ويزيد مدة االستدانة إلى  14إلى  ,,انة مف يرفع سقؼ االستد
 .أقصى 

 

 المطمب الرابع : انعكاسات تقمبات اسعار النفط العالمية عمى واقع التجارة الخارجية 

 اوال : تطور الناتج المحمي االجمالي في الكويت

% طػػواؿ المػػػدة 01تشػػير بيانػػات النػػػاتج المحمػػي االجمػػالي الكػػػويتي عمػػى انػػو ارتفػػػع بنسػػبة     
( ، وذلؾ بسبب ارتفػاع عائػدات الػنفط والغػاز فضػال عػف ارتفػاع نسػبة النػاتج ,417 – 4112)

% لممػدة ذاتيػا عاكسػا التوجػو الحكػومي ,0المحمي االجمالي لمقطاعػات غيػر النفطيػة الػى نحػو 
( يبيف حجـ المساىمة 41النشطة االقتصادية خارج مجاؿ النفط والغاز ، والجدوؿ )لمتنويع في ا

 -لمقطاعات واالنشطة االقتصادية في الناتج المحمي االجمالي ، كما يمي :
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 (27جدول )
 ( %2019 – 2010المساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية في الناتج المحمي االجمالي الكويتي لممدة )

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البيان
 4605 4802 4800 5205 5206 5301 5406 5603 5407 5109 القطاع النفطي
 004 004 003 003 003 003 003 003 004 003 القطاع الزراعي

القطاع 
 601 509 600 508 500 207 301 301 207 203 الصناعي

الكهرباء والغاز 
 306 305 300 208 206 208 106 105 107 107 والمياه

 102 101 102 104 106 107 105 107 108 109 التشييد والبناء
تجارة الجممة 

 300 301 300 209 300 302 301 300 302 305 والتجزئة

المطاعم 
 007 008 008 006 007 007 008 006 007 007 والفنادق

النقل 
 509 507 602 507 507 507 506 504 504 603 والمواصالت

الوساطة 
المالية 
 والتامين

802 609 604 605 608 702 607 701 700 701 

االنشطة 
العقارية 
 والتجارية

704 700 606 605 603 603 509 603 606 608 

خدمات 
المجتمع 
والخدمات 
االجتماعية 
 والشخصية

1501 1409 1403 1504 1509 1603 1609 1706 1707 1801 

 ( 417,8 – 4171المصدر :  بنؾ الكويت المركزي ، التقارير االقتصادية ألعواـ )

( اف القطاع النفطي اليػزاؿ ييػيمف عمػى اجمػالي النػاتج المحمػي االجمػالي 41يبيف الجدوؿ )    
% طواؿ مػدة البحػث ، لكنػو انخفػض فػي 01في الكويت ، اذ كاف متوسط نسبة المساىمة نحو 

، الػذي  41,0تزامف مع اطالؽ الحكومة الكويتيػة برنامجيػا رؤيػة الكويػت اخر ثالث سنوات بال
ييػػدؼ الػػى تقميػػؿ االعتمػػاد عمػػى القطاعػػات النفطيػػة فػػي النػػاتج المحمػػي االجمػػالي فػػي الػػبالد ، 
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% فػػػي عػػػاـ 7187وجػػػاء بالمرتبػػػة الثانيػػػة قطػػػاع الخػػػدمات االجتماعيػػػة اذ ارتفعػػػت نسػػػبتو الػػػى 
، وتحتػػؿ الكويػػت مكانػػة ميمػػة فػػي االقتصػػاد  4171اـ % عػػف عػػ,محقػػؽ زيػػادة قػػدرىا  ,417

العػػالمي مػػف حيػػث الخػػدمات المصػػرفي ، اذ ارتفعػػت نسػػبة الوسػػاطة الماليػػة والتػػاميف الػػى نحػػو 
% مػػف النػػاتج المحمػػي غيػػر النفطػػي ، وذلػػؾ بسػػبب تثبيػػت وكالػػة فيػػتش لمتصػػنيؼ االئتمػػاني 72

مية مسػتقرة ، نظػرا لمػا تمتمكػو الكويػت ( مػع نظػرة مسػتقبA.Aالسيادي لدولة الكويت عنػد مرتبػة )
مػػػف اصػػػوؿ فػػػي صػػػندوقيا السػػػيادي الػػػذي يحتػػػؿ المرتبػػػة الرابعػػػة عالميػػػا والثانيػػػة عربيػػػا حسػػػب 

الصػػػادرة عػػػف مؤسسػػػة )اس دبميػػػو اؼ( المتخصصػػػة فػػػي دراسػػػة  ,417البيانػػػات المحدثػػػة لعػػػاـ 
 استثمارات الحكومات والصناديؽ السيادية 8

 تيرادات في ظل تقمبات اسعار النفط العالمية حجم الصادرات واالس: ثانيا

% مف اجمالي الصادرات النفطية، وىي 4,تعتمد الكويت عمى الصادرات النفطية ما يقارب    
نسبة مرتفعة جدا ، اذ انيا تبيف مدى اعتماد االقتصاد الكويتي عمى قطاع النفط الخاـ في 

معرض لمتقمبات التي تحدث في  –الكويتي االقتصاد  –حجـ تجارتو الخارجية بالتالي فانو 
اسعار النفط العالمية ، لكنو مف جانب اخر لديو صندوؽ سيادي في مبالغ مالية تجنبو تمؾ 
الصدمات او االنييارات التي تحدث في اسواؽ النفط في العالـ  وعمى صعيد اخر تصدر 

مالي % مف اج71الكويت مواد اخرى غير نفطية ونسبتيا ال تتجاوز في احسف الظروؼ 
، و اىميا ) المنتجات الكيماوية العضوية  و والبالستؾ ومصنوعاتو والسفف  الصادرات

فضال عف سمع اعادة التصدير ، وتأتي الصيف كأكبر   والقوارب و السيارات والعربات واجزائيا(
مميار دوالر  70شريؾ تجاري مف حيث قيمة اجمالي الصادرات السمعية ، اذ بمغت نحو 

( يبيف 41، والجدوؿ ) ,417% مف اجمالي الصادرات لعاـ 7,81حصة سوقية نسبتيا وب
 -( ، كما يمي :,417 – 4112حجـ الصادرات واالستيرادات الكويتية لممدة )
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 (28جدول )
 (       مميار دوالر2019 – 2004الميزان التجاري الكويتي لممدة )          

البيان
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 

الصادرات النفطية
 

2603
 4009
 5008
 5901
 8202
 4809
 6108
 9607
 11307
 10705
 9404
 4804
 4104
 4905
 6503
 5700
 

الصادرات غير النفطية
 

204
 208
 301
 305
 404
 505
 503
 602
 604
 606
 604
 507
 407
 504
 604
 605
 

نسبة 
الصادرات 

النفطية الى االجمالي 
% 9106

 9305
 9402
 9404
 9409
 8908
 9201
 9309
 9406
 9402
 9306
 8904
 8908
 9001
 9100
 8907
 

اجمالي الصادرات
 

2807
 4307
 5309
 6206
 8606
 5404
 6701
 10209
 12001
 11401
 10008
 5401
 4601
 5409
 7107
 6305
 

اجمالي االستيرادات
 

1203
 1502
 1604
 1901
 2209
 1805
 1904
 2201
 2206
 2902
 3100
 3009
 3006
 3305
 3505
 3300
 

الميزان التجاري
 

1604
 2805
 3705
 4305
 6307
 3509
 4707
 8009
 9705
 8409
 6908
 2302
 1505
 2104
 3602
 3005
 

، احصاءات  دولة الكويت ، االدارة المركزية لالحصاء -7  المصدر مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى :
   ( 417,8 – 4112التجارة الخارجية ، تقارير مختمفة )
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% وذلؾ عمى اثر 01بمغ حجـ التبادؿ التجاري السمعي خالؿ مدة البحث ارتفاعا بنسبة    
% طواؿ المدة 4,اعتماد الكويت عمى حجـ الصادرات النفطية التي كاف متوسط نسبتيا نحو 

مذكورة ، وسجمت الكويت فائضا متراكما في الميزاف التجاري انعكس عمى ارتفاع اصوؿ ال
صندوقيا السيادي )صندوؽ االجياؿ( مما جعؿ مف الكويت تحظى بمكانة ميمة بيف دوؿ العالـ 
مف حيث الخدمات االجتماعية المختمفة ، فضال عف تطور عممتيا )الدينار الكويتي( 

 دوؿ العالـ ودوؿ الخميج العربي 8 والمحافظة عمى قوتو بيف

 – 4112% خالؿ المدة )6681مف جانب الصادرات الكمية فقد حققت ارتفاعا بنسبة    
% نتيجة 61( بسبب ارتفاع الصادرات النفطية التي بمغت نسبتيا لذات المدة نحو 4111

الكمية في انخفضت الصادرات  ,411الرتفاع اسعار النفط في االسواؽ العالمية ، وفي عاـ 
اي بنسبة  4111مميار دوالر في عاـ  1686مميار دوالر بعدما كانت  0282الكويت الى نحو 

% خالؿ المدة 01% بسبب االزمة المالية التي حمت في العالـ ، لترتفع الى 1,انخفاض 
( كنتيجة الرتفاع حجـ الصادرات النفطية وغير النفطية ىذه االخيرة التي لـ 4172 – 4171)

التي انيارت فييا  4172مميار دوالر في احسف الظروؼ لكؿ االعواـ ، لتاتي سنة  1وز تتجا
اسعار النفط العالمية وحصوؿ ركود حاد طاؿ اغمب دوؿ العالـ ، فتأثرت الكويت مما انعكس 

بعدما كانت  4170مميار دوالر في عاـ  0287عمى انخفاض حجـ الصادرات الكمية الى 
، لكف التعافي التدريجي مف اثار الصدمة المزدوجة التي  4172عاـ مميار دوالر في  71181

اكبر شريؾ تجاري  –طالت العالـ وارتفاع حجـ النمو االقتصادي العالمي والسيما في الصيف 
اي  ,417مميار دوالر في عاـ  6,80ادى الى ارتفاع حجـ الصادرات الكويتية الى  –لمكويت 

 8 4170% عف عاـ 7281بنسبة ارتفاع نحو 

مميار  ,,طواؿ مدة البحث الى  اما بالنسبة لحجـ االستيرادات الكويتية فقد ارتفعت اقياميا    
اي بنسبة  4112مميار دوالر في عاـ  ,748بعدما كانت تشكؿ نحو  ,417دوالر في عاـ 

% مف اجمالي التجارة الخارجية ، ومف المعموـ اف الكويت تستورد جميع انواع 6481ارتفاع 
وتعد الصيف اكبر  المواد االولية )عدا معدات النقؿ( فضال عف السمع الوسيطة واالستيالكية ،
مميوف دوالر في  0الدوؿ التي تصدر السمع الى الكويت ، اذ بمغت حجـ االستيرادات منيا نحو 

 8دة االمريكية واالمارات والياباف، لتاتي في المرتبة الثانية الواليات المتح 4171عاـ 
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بتقمبات اسعار النفط في االسواؽ العالمية نظرا  وبشكل عام فان الكويت تتأثر صادراتها    
لعدـ وجود تنويع اقتصادي ميـ في حجـ الصادرات غير النفطية ، ومف الضروري التوجو نحو 

 تنويعيا في ظؿ االزمات واالنييارات التي تحدث بيف الحيف واالخر في قطاع النفط الخاـ 8
 

  –نويع االقتصادي الت –المطمب الخامس : درجة االنكشاف االقتصادي 

تسعى الكويت الى اجراء عمميات التنويع االقتصادي في حجـ تجارتيا الخارجية مف خالؿ     
 41,0ضمف رؤية الكويت  4171حزمة مف االجراءات الميمة التي اطمقتيا الحكومة في عاـ 

 يدولة ف 0,والتي تيدؼ الى رفع مؤشرات التنافسية العالمية لدولة الكويت ضمف افضؿ 
المتنوع المستداـ مف خالؿ التطوير واالزدىار في حجـ  ، والتحوؿ الى االقتصادالعالـ

الصادرات غير النفطية ، والحد مف اعتماد الكويت الرئيسي عمى العائدات مف صادرات النفط 
% مف المشاريع التجارية الصغيرة في البالد ، 800,الخاـ ، وتأتي الخطة مف خالؿ زيادة 

زيادة السمع المصنعة محميا وتحقيؽ فائض في االنتاجية بما يميد الطريؽ نحو والعمؿ عمى 
( يبيف درجة ,4تحقيؽ االكتفاء الذاتي لبعض السمع المستوردة في المستقبؿ ، والجدوؿ )

 -، وكما يمي :( ,417 – 4112االنكشاؼ االقتصادي في الكويت لممدة )
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 (29جدول )

 (2019 – 2004في الكويت لممدة ) درجة االنكشاف االقتصادي

 GDP السنة
 ()مميار دوالر

 قيمة
 الصادرات الكمية 

 )مميار دوالر(

نسبة الصادرات  
الكمية الى 

GDP 

قيمة االستيرادات 
 الكمية 

 )مميار دوالر(

نسبة االستيرادات 
 الكمية الى
GDP 

درجة 
االنكشاف 

 االقتصادي %
2004 59043 2807 4802 1203 2006 6808 
2005 80079 4307 5400 1502 1808 7208 
2006 101054 5309 5300 1604 1601 6901 
2007 114056 6206 5406 1901 1606 7102 
2008 147054 8606 5806 2209 1505 7401 
2009 105099 5404 5103 1805 1704 6807 
2010 115033 6701 5801 1904 1608 7409 
2011 154006 10209 6602 2201 1403 8005 
2012 174007 12001 6900 2206 1209 8109 
2013 174018 11401 6505 2902 1607 8202 
2014 162069 10008 6109 3100 1900 8009 
2015 114009 5401 4704 3009 2701 7405 
2016 109002 4601 4202 3006 2800 7002 
2017 120071 5409 4504 3305 2707 7301 
2018 140062 7107 5009 3505 2502 7601 
2019 13700 6305 4603 3300 2400 7003 

 المصدر : الجدوؿ مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى البيانات السابقة في متف البحث 8
  

( نالحظ اف درجة االنكشاؼ الصادرات الكويتية تجاوز النسبة المحددة ,4مف الجدوؿ )   
% مف حجـ التجارة الخارجية وذلؾ ,6بنحو  4174عالميا ، اذ بمغت اعمى نسبة ليا في عاـ 

بسبب ارتفاع حجـ الصادرات النفطية في الكويت نتيجة لقفزة اسعار النفط الخاـ الى نحو اكثر 
الر لمبرميؿ في االسواؽ العالمية ، اما اقؿ نسبة انكشاؼ لمصادرات الكويتية كانت دو  711مف 

% وذلؾ بسبب الركود الحاد وانخفاض اسعار النفط العالمية ، اما 2484بنحو  4176في عاـ 
% 41اعمى نسبة ليا بنحو  4176درجة االنكشاؼ لالستيرادات الكويتية فقد سجمت في عاـ 
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بنحو  4174ة بالنسبة المقبولة عالميا ، فيما كانت اقؿ نسبة في عاـ وىي نسبة جيدة مقارن
% مف اجمالي التجارة الخارجية وذلؾ بسبب ارتفاع حجـ االنتاجية المحمية نتيجة لتحسف ,748

الممحوظ في حجـ االستثمارات في القطاع الخاص ، الذي انعكس بصورة ايجابية عمى حجـ 
 8ار دوالرممي 6480بمغ نحو الناتج المحمي غير النفطي الذي 

ف المعدؿ العالمي طواؿ مدة وكانت درجة االنكشاؼ االقتصادي في الكويت اعمى م    
مما يعكس اعتماد دولة الكويت عمى العالـ  ,417% في عاـ 1484، اذ كانت نحو البحث

فعة لحجـ الخارجي في تمشية االمور االقتصادية في البالد ، وىذا يتبيف جميا في النسبة المرت
% طواؿ مدة البحث ، اما اقؿ نسبة انكشاؼ 4,الصادرات النفطية التي بمغت نحو متوسط 

وذلؾ بسبب تأثر البالد بأزمة الرىوف العقارية  6181بنسبة  ,411اقتصادي كانت في عاـ 
السيما واف الكويت تعتبر مف الدوؿ ذات التصنيؼ االئتماني المرتفع في تعامالت البنوؾ 

 العاممة في داخؿ الدولة وخارجيا والتي تكوف تحت سيطرة البنؾ المركزي الكويتي 8 والمصارؼ
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 انعكاسات اسعار النفط الخام على الواقع االقتصادي الجزائريالفصل الخامس:  511
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 المطمب االول 8 نبذة عن واقع االقتصاد الجزائري

ىي دولة عربية ذات سيادة تقع في شمال أفريقيا ، عاصمتيا وأكثر مدنيا اكتظاظا بالسكان     
كيمومتر مربع ،  741 381 2ىي مدينة الجزائر ، وتقع في أقصى شمال البالد بمساحة تبمغ 

لم وتعتبر الجزائر عاشر أكبر بمد في العالم ، واألولى إفريقيًا وعربيًا ومتوسطيًا والثانية في العا
 اإلسالمي بعد جميورية كازاخستان .

وكانت  الزراعة وما قبمو ، كان اقتصاد الجزائر مرتكزًا عمى الحكم الفرنسي في عيد   
المنتجات الرئيسية  تتمثل بالمحاصيل المخصصة لمتصدير إلى الدولة المستعمرة ، مثل 
الحبوب والعنب لصناعة الخمور ، وفضال عن ذلك ، كان ىناك بعض الصناعات 

، 1956الخفيفة، شممت بمعظميا تصنيع ىذه المنتجات ، وتغير الوضع مع حمول عام 
ولى في حاسي مسعود وحقول الغاز الطبيعي في بعد اكتشاف حقول النفط الضخمة األ

حاسي الرمل ، نتيجة لذلك ، سيطر عمى اقتصاد الجزائر الحديثة إنتاج النفط الخام 
والغاز الطبيعي ، وحتى بعد مرور عقود من المحاوالت اليادفة إلى بناء اقتصاد أكثر 

رغم من االستثمارات %. وعمى ال90توازنًا ، ال يزال قطاع النفط والغاز ينتج أكثر من 
، من القرن الماضي خالل فترة السبعينيات ، السيما المدمجة الصناعة اليائمة في ىيكمية

 .اال انو لم تنجح الجزائر في تنويع اقتصادىا بشكل ممحوظ 
أدى تحرير االقتصاد في التسعينيات من القرن الماضي إلى التخفيف من حدة القواعد    

المتعمقة باالستثمار األجنبي ، اذ بحثت الحكومة عن طرق لتحفيز االستثمار األجنبي 
تو ، كان ىناك محاولة لتعزيز دور الرأسمال المحمي من في االقتصاد ، وفي الوقت ذا

خالل إلزام الشركات األجنبية بالدخول في شراكة مع شركات جزائرية مختمفة عمى أن 
 .% عمى األقل من رأس المال 51تمتمك ىذه األخيرة 
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في تمكين الحكومة من إطالق  النفط والغاز الطبيعي اسيمت إيرادات 2000منذ عام     
خطة طموحة إلنشاء طرق سريعة وسكك حديدية وأنظمة نقل حضرية جديدة وذلك بعد ان 

طريق سريعة عبر المغرب  ارتفعت اسعار النفط العالمية ، وتم إنعاش مشروع تشييد
بناء طريق سريعة ثانية تصل بين  ، ويتم حالياً  والمغرب تصل بين الجزائر وتونس العربي

 الشرق والغرب ، عبر اليضاب العميا  وذلك نتيجة الرتفاع عدد السكان الحضر بشكل كبير . 

في بمد بحجم الجزائر فييا الكثير من المدن النائية في اليضاب العميا ومناطق الصحراء     
الكبرى ، يمعب النقل الجوي دورًا ىامًا عمى الصعيدين االقتصادي واالجتماعي ، اذ تنتشر 

كما تخدم   ، المطارات في كافة المناطق وتقدم الخدمات لممدن وحقول النفط والغاز الرئيسية
الجزائرية الجوية ، شركة الطيران الوطنية ، شبكة دولية واسعة ومركزىا مطار )ىواري  الخطوط

  .بومدين الدولي( القريب من العاصمة 

في الدرجة األولى  لمغاز الطبيعي يحدد موقع الجزائر في السوق العالمية دورىا كمصّدرو    
المنتجات النفطية بالدرجة الثانية ، وتعتبر الجزائر ثامن أكبر مصّدر لمغاز الطبيعي الذي و 

يستعمل بشكل أساسي في توليد الطاقة الكيربائية في البالد . ونظرًا إلى قرب الجزائر من 
العديد من الدول األوروبية المتقدمة ذات الموارد القميمة لمطاقة ، فقد حظيت بموقع األفضمية 
مقارنة بدول الشرق األوسط المنتجة لمنفط والغاز ، وعمى الرغم من أن دور الجزائر في السوق 

تبادالت ، إال أن ال االقتصاد الزراعي االستعماري العالمية لمطاقة يمثل اختالفًا واضحًا عن
وفيما يمي  االقتصادية الرئيسية ال تزال تتم عبر الطرق الشمالية الجنوبية بالدرجة االولى ،

( ، كما 2019 – 2004مجموعة من المؤشرات والمتغيرات االقتصادية الكمية لمجزائر لممدة )
 -يمي :
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 (03جدول )
 ( 4307 – 4332متغيرات ومؤشرات اقتصادية لمجزائر لممدة )

عدد السكان  السنة
 )مميون نسمة(

الناتج المحمي 
االجمالي 

 )مميار دوالر(

نصيب الفرد 
 GDPمن 

 )الف دوالر(

نسبة مساهمة 
قطاع النفط في 

% GDP 

معدل 
 % التضخم

معدل 
 البطالة %

4332 046474 63600 46434 0566 263 0565 
4333 006027 030643 06040 2260 062 0360 
4334 006420 005630 06323 2364 460 0463 
4335 026044 072676 36533 2065 065 0066 
4336 026503 05063 36347 2360 267 0060 
4337 036000 005644 06702 0060 365 0364 
4303 036755 040640 26433 0265 067 0363 
4300 046440 433630 36333 0460 263 0363 
4304 056060 437637 36426 0262 667 0063 
4300 066023 437653 36333 4766 060 766 
4302 066746 400660 36433 4563 467 0364 
4303 076546 043676 26403 0667 266 0064 
4304 236330 043630 26333 0560 462 0363 
4305 206067 045607 26350 0765 364 0065 
4306 246446 050654 26007 4063 260 0065 
4307 206244 056605 26007 0762 064 0062 

وزارة المالية الجزائرية  -1bank-of-Algeria , ANNUAL REPORT (2004 – 2019)   -  2المصدر : 
http://www.mf.gov.dz/  

 

 المطمب الثاني 8 تطور الموازنة العامة في الجزائر

المتعماق بالمحاسابة  1990اغساطس  15الماؤرخ فاي  90/21من القاانون  3نصت المادة       
العموميااة عمااى ان الميزانيااة ل ىااي الوثيقااة التااي تقاادر لمساانة القادمااة بمجمااوع االياارادات والنفقااات 
الخاصة بالتسيير واالستثمار ومنيا نفقاات التجيياز العماومي باراس الماال ، التاي تارخص بياا ل ، 

عماااى االيااارادات  –بعااد اساااتقالليا  – 1970ت الموازناااة العاماااة فااي الجزائااار مناااذ عاااام وقااد اعتماااد
، بالمقابال فاان  2019%( الاى نياياة عاام 55 -% 24النفطية ، التي تراوحت نسابتيا ماا باين )

النفقاااات العاماااة اخاااذت حيااازا تصااااعديا السااايما بعاااد ان سااايطر الخياااار االشاااتراكي كااانيج لمتنمياااة 
%( من الناتج المحمي االجماالي 48 -% 25ائر ، اذ بمغت نسبتيا ما بين )االقتصادية في الجز 

 ، كما يمي :  2019خالل المدة االنفة الذكر، وفيما يمي نموذج الموازنة العامة في الجزائر لعام 

http://www.mf.gov.dz/
http://www.mf.gov.dz/
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 (00جدول )
 مميار دوالر        4307نموذج الموازنة العامة في الجزائر لعام               

 المبالغ النفقات العامة المبالغ * العامةااليرادات 
 206765 النفقات الجارية  436552 االيرادات الضريبية **

 436440 النفقات االستثمارية 06466 االيرادات العادية 
 76646 عمميات راس المال 36362 االيرادات االخرى

 406330 الجباية البترولية 
 546306 المجموع الكمي

 336027 المجموع الكمي
و  29، الساااانة الخامسااااة والخمسااااون ، ص 79، العاااادد  2019المصاااادر  : الجرياااادة الرساااامية ، قااااانون الماليااااة 

لكال دوالر واحاد .    118.  * تم تحويل عممة الدينار الجزائري الى الدوالر االمريكي تحات ساعر صارف  30ص
بة المباشرة والغير مباشرة ، وايرادات ** تتضمن االيرادات الكمية كل من )ايرادات امالك الدولة ، ايرادات الضري

 النفط والغاز التي ٌادرجت تحت مسمى الجباية البترولية( .  
 

 المطمب الثالث 8 انعكاسات تقمبات اسعار النفط العالمية عمى واقع الموازنة العامة 

مد ان عممية تمويل الموازنة العامة في الجزائر _شانيا شأن الدول الريعية االخرى_ يعت    
بشكل كبير عمى االيرادات النفطية والتي ترتبط بشكل مباشر بأسعار النفط الخام العالمية ، 
فالتقمبات التي تشيدىا اسعار النفط في االسواق العالمية )ارتفاعا او انخفاضا( تؤثر بصورة 
مباشرة في حجم االيرادات النفطية ومن ثم االيرادات العامة ، ويمثل قطاع الطاقة في 

ميورية الجزائرية من اىم القطاعات التي ترتكز عمييا اعداد الموازنة العامة اذ تصل نسبتيا الج
%( من اجمالي الصادرات والذي يعتبر المورد االساسي لمعممة الصعبة 97،5الى ما يقارب )

وبالتالي يصبح من السيل ان تمبي حاجات المجتمع من االستيرادات المختمفة ، وبما ان 
لجزائري يخضع الى سيطرة قطاع الطاقة والذي يكون مرتبطا بتقمبات اسعار النفط االقتصاد ا

العالمية ، فان ىذه العالقة تجعل التوازنات االقتصادية الكمية )الخارجية والداخمية( تحت تأثير 
 6ا لمسياسة االقتصادية في الجزائرتقمبات االسعار النفطية وبالتالي سوف يشكل قمقا مستمر 

تعتبر الجزائر من البمدان المنتجة والمصدرة لمنفط الخام والتي انعكست تقمبات اسعار النفط     
عمييا بشكل كبير خاصة بعد االنخفاضات التي طالت االسواق العالمية لمنفط ، فانخفضت 
ايراداتيا العامة _المصدر االساسي لتمويل خزينة الدولة ومشاريعيا التنموية_ مما دفع بيا 

ث عن حمول لتجاوز االزمات االقتصادية المتمثمة بعجز الموازنة العامة التي سببتيا بالبح
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مجموعة من العوامل ، منيا ما يعرف بالمرض اليولندي الذي اصاب االقتصاد الجزائري وادى 
 الى خمول القطاعات االقتصادية غير النفطية واالعتماد الكامل عمى قطاع الطاقة . 

عامة الجزائرية حاالت العجز خالل مدة البحث ، وبالرغم من االيرادات شيدت الموازنة ال   
الكبيرة المتحققة في معظم سنوات البحث اال انيا _الجزائر_ لم تستطع الوصول الى حالة 
االستقرار المالي او تحقيق فائض في الموازنة العامة ، وقد اتخذت الجزائر مجموعة من 

سبيل تخفيض حجم نفقاتيا العامة او زيادة حجم االيرادات  االصالحات واالجراءات الميمة في
الضريبية او مزيج بين االثنين ، اضافة الى عدة اجراءات حاسمة اتخذتيا الدولة لترشيد نفقاتيا 

( ، 2019 – 2004( يوضح الموازنة العامة في الجزائر لممدة )32العامة ، وفيما يمي جدول)
  -وكما يمي :

 (04جدول )
 مميار دوالر          (    4307-4332الموازنة العامة  في الجزائر لممدة )                      

 الفائض او العجز اجمالي النفقات العامة اجمالي االيرادات العامة االيرادات النفطية السنة
4332 56034 046727 036770 06322 - 
4333 56406 006360 066423 26442 - 
4334 56544 026273 436507 46427 - 
4335 66423 036354 446460 036537 - 
4336 66444 046256 036200 066733 - 
4337 006633 426306 036733 006044 - 
4303 036335 456470 056543 036352 - 
4300 046255 436772 276267 406273 - 
4304 006400 476332 376603 036000 - 
4300 006472 046405 306330 066602 - 
4302 006025 006300 376464 446453 - 
4303 026356 006464 436423 046037 - 
4304 026402 056345 456444 036373 - 
4305 066400 256455 426354 046677 - 
4306 446337 346304 546304 046304 - 
4307 406330 336027 546306 056047 - 

صندوق  -2( .  2019-2004المالية الجزائرية ، المديرية العامة لمميزانية ،  تقارير مختمفة )وزارة  -1المصدر  : 
 ( .2018 -2007النقد العربي ، التقرير االقتصادي العربي الموحد ، تقارير مختمفة )
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( نالحظ بان زيادة حجم النفقات العامة بشكل كبير من سنة الى اخرى 32من الجدول )   
( ، وقد ارتبطت الزيادات في معدالت نمو 2019-2012خالل المدة بين ) وبالخصوص

االنفاق العام الى تطبيق برامج االنعاش االقتصادي بالتطورات االقتصادية واالجتماعية 
%( و ارتفع خالل المدة 16والسياسية ، اذ بمغ معدل متوسط الزيادة في االنفاق الى )

بب البرنامج التكميمي الذي ادرج فيو برامج خاصة %( بس18( الى ما يقارب )2005-2009)
لبعض المدن الجزائرية مثل واليات اليضاب العميا وواليات الجنوب ، فضال عن برنامج دعم 

( _الذي ىو مكمل لمبرامج السابقة_ تم تحت 2019-2015النمو االقتصادي خالل المدة )
 . 2000المالية التكميمي لسنة بواسطة قانون   1مظمة  صندوق ضبط الموارد )االيرادات(

مميار دوالر  26.281( حجم النفقات العامة في الموازنة ، اذ بمغت نحو 32يبين الجدول )    
مميار دوالر ، اي بنسبة ارتفاع  20.739نحو  2006بعدما كانت في عام  2007في عام 

% وذلك بسبب السياسة المالية التوسعية التي استخدمتيا الحكومة الجزائرية الى ان وصل 21
مميار دوالر بسبب زيادة الحكومة الجزائرية  37.765الى   2010امة في عام حجم النفقات الع

رواتب موظفي الخدمة المدنية وافردت مخصصات لزيادة فرص العمل المنتج ، وقامت بخفض 
%( لموفاء 1339%( ، و بزيادة انفاقيا الجاري بنسبة )8.2انفاقيا االستثماري بنسبة )

 .  الجورزاماتيا المسبقة لمرواتب وابالت

استمر االرتفاع في النفقات العامة بشقييا )الجاري واالستثماري( الى ان وصل نياية عام   
مميار دوالر بسبب االرتفاع  10.325مميار دوالر محقق زيادة قرابة  59.815الى  2012

المستمر بأسعار النفط العالمية اذ وصل نفط )خميط الصحراء( الجزائري الى متوسط سعر 
د/ب االمر الذي ادى الى ضغوطات عمى الحكومة لزيادة النفقات العامة نتيجة لزيادة ( 105)

االيرادات العامة ومن ضمنيا ايرادات النفط الخام الجزائري التي وصمت الى نحو 
مميار دوالر في ذات  29.504مميار دوالر من اجمالي االيرادات العامة البالغة 13.233

 .العام

                                                           
1
 العالمية .وذلك ابان الطفرة التي حصمت في اسعار النفط  2000تم انشاء صندوق ضبط االيرادات في عام  



 511 القسم الثانً: واقع الموازنة العامة والمٌزان التجاري لدول مختارة تزامناً مع تغٌرات اسعار النفط
 

 

لمحد من تزايد النفقات  2016البرامج الحكومية التي وضعت في عام نتيجة لإلصالحات و   
العامة وترشيد استخداميا اذ قرت الحكومة عدد من المحاور االستراتيجية منيا ، مواصمة 
استراتيجية استقرار ىيكل النظام الضريبي ، و تحديث التعريفات الضريبية لمختمف الرسوم 

المنتجات واالنشطة والمواد ذات االثار الخارجية السمبية والضرائب ، و رفع الرسوم عمى بعض 
مثل النشاطات المموثة لمبيئة ، و رفع معدالت بعض الرسوم الجمركية من اجل حماية االنتاج 
المحمي ، فضال عن ترشيد استخدام الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة في البالد ، مما ادى الى 

مميار دوالر بعد ان كانت نحو  64.576الى  2017انخفاض النفقات العامة في عام 
 .  % 4.7اي بنسبة انخفاض نحو  2016مميار دوالر في عام  67.662

اما االيرادات العامة فقد ازدادت خالل مدة البحث بسبب ارتباطيا باإليرادات النفطية التي    
بي عمى حجم ازدادت ايضا بفعل تقمبات اسعار النفط العالمية والتي انعكست بشكل ايجا

مميار دوالر وارتفعت الى  12.949نحو   2004االيرادات العامة ، اذ كانت في عام 
اسعار النفط الخام نتيجة لزيادة الطمب بسبب ارتفاع   2008والر في عام  مميار د 16.478

شيدت اسعار  2009العالمي عمى الطاقة وارتفاع معدل النمو االقتصادي العالمي ، وفي عام 
الخام العالمية تدىورا بسبب االزمة المالية العالمية ، و ان االثار المترتبة عمى ىذا النفط 

، اذ ادت الى تراجع  2010االنخفاض في االسعار انعكست عمى االقتصاد الجزائري في عام 
 %( عن السنة السابقة . 6312اإليرادات العامة بنسبة )

كان لو االثر الكبير في زيادة االيرادات  2011ان اسعار النفط شيدت انتعاشا في عام    
الصعبة اسيم في تسديد  العامة االمر الذي ادى الى تكوين احتياطي كبير من العممة

( م ب / ي ، بنسبة اكثر من 698اذ بمغت صادرات النفط الخام الجزائرية نحو ) مديونيتيا،
نحو  2012تحققة في عام %( من اجمالي الصادرات الجزائرية ، وقد بمغت االيرادات الم90)

مميار دوالر محقق فائض مالي في صندوق ضبط االيرادات ساىم في تنشيط  29.504
وانعاش االقتصاد الجزائري وفي زيادة المشاريع االستثمارية التي تدفع عجمة التنمية الى االمام 

ادات العامة ضمن برنامج توطيد النمو ومختمف البرامج التنموية االخرى ، الى ان وصمت االير 
مميار دوالر بفعل التحسن في اسعار النفط العالمية اذ بمغت  47.677الى  2017في عام 

مميار دوالر من اجمالي االيرادات العامة اضافة الى  18.613االيرادات النفطية حوالي 
بخصوص زيادة االيرادات غير النفطية التي تساعد   –المذكورة انفا  –السياسات واالصالحات 
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انتعشت اسعار النفط العالمية مما انعكس  2018ي تقميل العجز في الموازنة ، وفي عام  ف
نتيجة  2018مميار دوالر في عام  56ايجابا عمى واقع االيرادات العامة التي بمغت نحو 

% من اجمالي 55الى اكثر من   –خارج المحروقات  –الرتفاع نسبة االيرادات غير النفطية 
 ة ، بسبب التدابير الرامية الى مكافحة الغش والتيرب الضريبي في البالد .االيرادات العام

اما بخصوص تطورات العجز في الموازنة العامة لمجزائر ، فقد عرفت الموازنة العامة طوال    
مدة البحث عجزا دائما ومستمرا بفعل االختالل الحاصل بين نمو النفقات العامة من جية 

لعامة لسد نفقاتيا من جية اخرى ، فقد كانت قيمة العجز في عام والبحث عن االيرادات ا
مميار دوالر بسبب  18.955الى  2008مميار دوالر وارتفع في عام  3.044تبمغ  2004

السياسة المالية التوسعية لمحكومة فضال عن الى االسراف والتبذير وعدم الرشادة في االنفاق 
ات التي كانت تحصل في اسعار النفط طوال االربعة العام ، اذ ان الحكومة لم تستغل الطفر 

مميار دوالر  11.362انخفض العجز الى  2009(  ، وفي عام 2008-2004سنوات من)
%( من حجم االستثمارات الرأسمالية 18بسبب تأجيل المشاريع االستثمارية التي تشكل نسبة )

( م ب/ي ، وقد 747فطية الى )مميار دوالر اضافة الى زيادة الصادرات الن 38التي تصل الى 
،  2012% عن عام 37مميار دوالر اي بنسبة  18.814الى  2013انخفض العجز في عام 

وذلك بسبب االنخفاض المسجل في التحويالت الجارية ونفقات الخدمات االدارية ، اضافة الى 
 انخفاض نفقات المستخدمين التي كانت تدفع باثر رجعي .

فقد ازداد العجز في الموازنة العامة بسبب التراجع الحاد  2015و  2014اما في عامي     
في اسعار النفط العالمية الذي يرجع الى عدة عوامل اقتصادية اثرت عمى العرض والطمب 
كارتفاع انتاج النفط الصخري في الواليات المتحدة وتباطؤ الطمب في الدول االوربية وعوامل 

(  فقد شيدت حالة العجز انخفاض 2019 – 2017جيوسياسية اخرى ، اما في المدة )
تدريجي في الموازنة العامة وذلك عمى اثر االجراءات الحكومية التي عمدت الى الغاء بعض 
المشاريع الكبرى ، اضافة الى ترشيد النفقات العامة وتوسيع الوعاء الضريبي وعوامل اخرى تم 

ى مكافحة الغش والتيرب الضريبي مما عزز ذكرىا انفا ، فضال عن الجيود الحكومية الرامية ال
 حالة االيرادات الضريبية التي ساعدت في خفض العجز المالي في البالد .
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تتمتع بجياز جبائي )ضريبي( متطور مما تقدم نخمص الى ان الجمهورية الجزائرية     
برامج وخطط ويحقق ايرادات ميمة تسيم في تمويل االيرادات العامة ، اضافة الى انيا تمتمك 

اصالحية ميمة مرنة بعض الشي في سبيل تخفيض وترشيد االنفاق العام والحد من العجز 
 المستمر في الموازنة العامة خالل مدة البحث.

ىو من خالل االعتماد عمى القطاع الخاص واشراكو )بقوة(  وان افضل ترشيد لألنفاق العام  
الحكومة في انجاز المشاريع العامة سوف  في النشاط االقتصادي ، وفي حال االعتماد عمى

يؤدي _في اكثر االحيان_ الى االختالس او التبذير لممال العام ، في حين ان المستثمر 
الخاص يكون حريصا بدرجة عالية من المخاطر عمى اموالو ويتم انجاز المشروعات بتكمفة 

اضافة الى ان القطاع الخاص منخفضة وبالسرعة المطموبة والمتفق عمييا بينو وبين الحكومة ، 
يمتمك تكنولوجيا متطورة قد ال تستطيع الحكومة الجزائرية من امتالكيا _بفعل عدم وجود جياز 
انتاجي متطور_ ليساعدىا في زيادة االنتاج المحمي وبالتالي زيادة الصادرات غير النفطية التي 

من العجز وتسيم في خفض  تعمل عمى زيادة اجمالي االيرادات العامة والنتيجة تحد بقوة
 مديونية الحكومة الداخمية والخارجية . 

 

 المطمب الرابع 8 انعكاسات تقمبات اسعار النفط العالمية عمى واقع التجارة الخارجية

 اوال 8 تطور الناتج المحمي االجمالي الجزائري

بتطبيق حزمة من البرامج والخطط التنموية الضخمة والتي  2001شرعت الجزائر في عام     
تيدف الى انعاش النمو االقتصادي والتغمب عمى المعوقات والصعوبات المسجمة في ىياكل 
القطاعات واالنشطة االقتصادية ، من خالل زيادة التكامل بين القطاعات وايجاد البيئة المالئمة 

اقتصادىا مع االقتصاد العالمي ، وىذه المشاريع والخطط التنموية تجسدت في ثالث  الندماج
 -برامج ىي :

 ( .2004 – 2001برنامج دعم االنعاش االقتصادي لممدة ) -1

 ( .2009 – 2005البرنامج التكميمي لدعم النمو االقتصادي لممدة ) -2

 ( .2014 – 2010البرنامج الخماسي لممدة ) -3
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لك من خالل انتياج سياسة توسعية حيث خصصت موارد مالية ضخمة في ظل وفرة ويتم ذ  
العوائد الخارجية الناتجة عن التحسن المستمر نسبيا في اسعار النفط العالمية ، وفي ضوء ذلك 

 178نحو  2019ارتفع الناتج المحمي االجمالي في البالد الى مبالغ قياسية ، اذ بمغ في عام 
( يبين نسب تطور 33، والجدول ) 2001% عن عام 55نسبة نمو قرابة مميار دوالر اي ب

( ، وكما 2019 – 2004لممدة ) الناتج المحمي االجمالي لمقطاعات واالنشطة في الجزائر
  -:يمي

 (00جدول )
 نسبة مئوية %           الناتج المحمي االجمالي في الجزائر حسب القطاعات                          

 ةالسن
القطاع 
 النفطي

القطاع 
 الزراعي

القطاع 
 الصناعي

انشطة البناء 
 واالشغال العمومية

قطاع 
 الخدمات

حقوق ورسوم عمى 
 االستيرادات

4332 0566 760 460 660 0063 560 
4333 2260 565 363 563 4663 463 
4334 2364 563 360 567 4567 366 
4335 2065 563 360 666 4760 365 
4336 2360 462 265 664 4764 367 
4337 0060 760 366 0367 0366 564 
4303 0265 662 360 0362 0360 464 
4300 0460 660 264 764 0460 367 
4304 0262 666 263 760 0462 465 
4300 4766 767 264 766 0662 563 
4302 4563 0360 267 0362 2364 564 
4303 0667 0065 362 0063 2264 567 
4304 0560 0464 364 0066 2360 663 
4305 0765 0460 365 0066 2465 566 
4306 4063 0460 364 0463 2060 560 
4307 0762 0464 366 0066 2260 465 

( متاح عمى 2020 – 2008المصدر : بنك الجزائر المركزي ، النشرة االحصائية السنوية ، تقارير مختمفة )
 algeria.dz/html/bulletin_statistique_AR.htm-of-https://www.bankالرابط 

    

https://www.bank-of-algeria.dz/html/bulletin_statistique_AR.htm
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نالحظ من خالل الجدول اعاله بان نسبة قطاع النفط الخام )قطاع المحروقات( انخفضت    
% بعدما كان يحقق اعمى 19.4نحو  2019ت في عام تدريجيا طوال مدة الدراسة و بمغ

% من اجمالي 45.6اذ بمغ نحو  2006النسب في الناتج المحمي االجمالي كما في عام 
الناتج المحمي ، وىذا االنخفاض يأتي تماشيا مع النموذج الجديد لمنمو االقتصادي و رؤية افاق 

جزائري ، اما بالنسبة الى القطاع من قبل مجمس الوزراء ال 2016التي اقرت في عام  2030
الزراعي ، فمازالت الجزائر تعتمد في اغمب زراعتيا عمى الطرق التقميدية ،  االمر الذي اثر 
كثيرا عمى انتاجية ىذا القطاع  في وقت يشيد تدىورا كبيرا بفعل غياب الخطط التنموية 

تحت ىذا القطاع الذي  وضعف االستثمارات فيو ، فضال عن عزوف غالبية الشباب عن العمل
يواجو بانخفاض االجور لميد العاممة في وقت انو يتطمب جيودا عضميا كبيرا مقارنة ببقية 
القطاعات ، مما اسيم في تنقل العمالة الى قطاع الخدمات ، اما القطاع الصناعي الذي 

خاص انخفضت نسبتو ايضا في الناتج المحمي االجمالي وذلك بسبب ضعف مساىمة القطاع ال
وفرض القيود عميو سواء االستثمارات المحمية ام االجنبية ، فضال عن عدم التشجيع عمى 
االبتكار واالبداع المساىمان في رفع االنتاجية من خالل االىتمام اكثر بتكوين واعادة رسممة 
راس المال البشري في البالد ، واخيرا فقد حقق القطاع الخدماتي بفرعيو )العام والخاص( 

الى نحو  2004% عام 31فاعا تدريجيا في الناتج المحمي االجمالي ، اذ ارتفع من ارت
% طوال مدة الدراسة ، وبذلك فيو قطاع 29.7، اي بنسبة زيادة  2019% في عام 44.1

ميم في االقتصاد الجزائري اذ بإمكانو تعويض جزء ميم من الخسارة المرتقبة في القطاع 
لعالمية ، غير ان ىذا القطاع اليزال يشيد عدة معوقات ترتبط النفطي جراء انخفاض اسعاره ا

بضعف التنظيم السيما فيما يتعمق بجذب االستثمارات المختمفة التي تسيم في جمب عممة 
 الدوالر او اليورو الى خزينة الدولة .

 تطور حجم الصادرات واالستيرادات في ظل تقمبات اسعار النفط العالمية8 ثانيا

تتصف التجارة الخارجية في الجميورية الجزائرية بارتباطيا بأسواق الدول الصناعية     
المتقدمة وعمى وجو التحديد اسواق الدول االوربية سواء تعمق االمر بالصادرات واالستيرادات ، 
وتؤثر تقمبات اسعار النفط العالمية في حجم الصادرات الجزائرية ، ففي حالة ارتفاع االسعار 

زداد االيراد النفطي وبالتالي يرتفع اجمالي العوائد المتحققة من الصادرات ، ويحصل العكس ي
في حالة انخفاض اسعار النفط التي تؤثر سمبا في اجمالي الصادرات وبالتالي يحصل العجز 
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( يوضح حجم الصادرات واالستيرادات والميزان التجاري في 34في الميزان التجاري ، والجدول )
 -( :2019 – 2004ئر لممدة )الجزا

  (02جدول ) 
 (   مميار دوالر4305-4332اجمالي الصادرات واالستيرادات والميزان التجاري في الجزائر لممدة )

الصادرات غير  الصادرات النفطية السنة
 النفطية

اجمالي  اجمالي الصادرات
 االستيرادات

 الميزان التجاري

4332 006334 455 046443 076640 046042 
4333 066373 56523 246007 436460 436434 
4334 236477 76330 326524 446033 466065 
4335 306033 76224 436370 066052 446205 
4336 306434 436760 576364 056230 246047 
4337 036360 056742 266322 206734 46424 
4303 066402 406540 406754 246703 036324 
4300 306234 436574 556073 306350 436405 
4304 266452 466600 556030 376435 056224 
4300 226243 436002 476344 406535 36633 
4302 436030 46364 446664 366633 26034 
4303 046477 06747 026446 306534 056302 - 
4304 466440 06633 036344 256367 056340 - 
4305 006440 06703 036070 246334 036646 - 
4306 066006 46603 206046 246075 36347 - 
4307 036434 46040 046407 066054 36530 - 

1- OPEC, Annual Statistical Bulletin, Report (2004-2018)    2- IMF, International Finance 
Statistics world Economic outlook Report (2008-2016) 

 

 اثر تقمبات اسعار النفط عمى الصادرات  -0

% من اجمالي الصادرات الجزائرية ، اذ ان 95ان الصادرات النفطية تمثل حوالي    
الصادرات تتأثر بشكل مباشر بتقمبات اسعار النفط ، وقد بمغت الصادرات االجمالية في عام 

% والصادرات 98مميار دوالر كانت نسبة الصادرات النفطية منيا قرابة  31.556نحو  2004
ن اجمالي الصادرات ، واستمرت الصادرات باالرتفاع نتيجة لمتحسن % م2االخرى لم تتعدى 
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نحو  2009واالرتفاع في اسعار النفط الخام ، وبمغت قيمة الصادرات النفطية في عام 
وذلك لتأثرىا  2008مميار دوالر في عام   53.602مميار دوالر بعد ان كانت تبمغ  30.581

 عن تخفيض حصتيا االنتاجية تطبيقا لقرار منظمة فضال –بتداعيات االزمة المالية العالمية 
مميار دوالر اي بنسبة  48.544والتي ادت الى تراجع الصادرات الكمية الى نحو  –اوبك 

بدأت اثار انضمام الجزائر الى  2011،  وفي عام  2008% عن عام 39انخفاض نحو 
مميار  773190جمالية الى منظمة التجارة العالمية تظير بشكل واضح اذ ارتفعت الصادرات اال
مميار دوالر ، اي  253792دوالر ، وكانت قيمة الصادرات السمعية منيا _غير النفطية_ تبمغ 

وذلك بسبب قيام الجزائر بإزالة جميع الرسوم الجمركية   2009% عن عام 8بنسبة زيادة  
 . ين الدول العربيةعمى السمع العربية مما اسيم بشكل كبير في تنشيط حركة التجارة بينيا وب

مميار دوالر  30.026انخفضت الصادرات الى بشكل كبير لتصل الى  2016في عام       
( 44328وذلك بسبب انييار اسعار النفط العالمية ، اذ وصل نفط الصحراء الجزائري الى )

 د/ب وذلك بسبب زيادة المعروض من النفط الخام في االسواق العالمية نتيجة لزيادة انتاج
الناشئة النفط الصخري في الواليات المتحدة اضافة الى تباطؤ الطمب في الدول االوربية والدول 

الذي انعكس بشكل سمبي عمى كل صادرات الدول الريعية ومن وعوامل جيوسياسية اخرى و 
( د/ب في عام 52320ضمنيا الجزائر ليعود سعر النفط ويتعافى تدريجيا اذ وصل الى )

مميار دوالر  41.168ى ارتفاع قيمة الصادرات االجمالية التي بمغت نحو مما ادى ال 2017
 . 2018في عام 

 اثر تقمبات اسعار النفط عمى االستيرادات     -4

تعتمد االسواق المحمية الجزائرية بشكل كبير عمى السمع المستوردة من االسواق االجنبية      
ياجاتيا من الطمب المحمي وذلك بسبب عدم _العربية وغير العربية_ في توفير و تمبية احت

( الزيادة التدريجية في اجمالي 13وجود تنوع اقتصادي فييا ، اذ نالحظ من خالل الجدول )
 2007مميار دوالر ، وفي عام 19.861نحو  2004االستيرادات ، وقد بمغت استيرادات عام 

 26.355تبمغ  2006ام مميار دوالر بعد ان كان في ع 38.174ارتفعت االستيرادات الى 
مميار دوالر ، وذلك بسبب زيادة اسعار النفط العالمية والتي انعكست عمى زيادة النفقات 

مميار دوالر متأثرة باألزمة  37.453الى نحو  2008الحكومية ، لتتراجع االستيرادات في عام 
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دول العالم والسيما المالية االقتصادية العالمية التي ادت الى انكماش التجارة الخارجية لكل 
مميار دوالر  63.757وصل اجمالي االستيرادات الى نحو  2013الدول الريعية ، وفي عام 

وىي اعمى قيمة استيراد تصل الييا الجزائر خالل مدة البحث وذلك بسبب عدة عوامل منيا 
لمية في عام االنكشاف الكامل لمتجارة الخارجية الجزائرية بعد االنضمام الى منظمة التجارة العا

، اضافة الى زيادة دخل الفرد في الجزائر نتيجة لسياسات الدعم الحكومية لمختمف  2008
 المجاالت الحياتية كالتعميم والسكن والصحة .

( تراجعا تدريجيا ألجمالي االستيرادات متأثرة بعدة عوامل 2019 – 2016شيدت المدة )     
التي تيدف  2030تعاش االقتصادي و رؤية افاق )داخمية وخارجية( منيا عوامل برامج االن

الى تنويع االقتصاد وتقميل االعتماد عمى السمع المستوردة ، وعوامل خارجية متمثمة بتداعيات 
والتي تسببت الى انيار اسعار النفط  2014االزمة النفطية التي حدثت في منتصف عام 

، مما دعا الحكومة الى اتخاذ سياسة  العالمية ، التي القت بظالليا عمى االقتصاد الجزائري
التقشف وترشيد االنفاق العام في البالد لمسيطرة عمى افاق االقتصاد الوطني من االنييار 

 محققة تخفيض بعض االستيرادات غير االساسية .

 اثر تقمبات اسعار النفط عمى الميزان التجاري   -0

ة كبيرة بتقمبات اسعار النفط العالمية وذلك يتأثر الميزان التجاري في الدول الريعية بصور     
نظرا العتماد الدول الريعية بصورة اساسية عمى الصادرات النفطية والتي عادة ما تشكل نسبة 
مرتفعة جدا من اجمالي الصادرات ، وفي الجزائر تشكل الصادرات النفطية في الجزائر نسبة ما 

يؤثر بصورة مباشرة عمى الميزان التجاري  % من الصادرات االجمالية ، االمر الذي97يقارب 
الجزائري بمعنى ان الميزان التجاري لو حساسية شديدة اتجاه تقمبات اسعار النفط العالمية ، اذ 

مميار دوالر وذلك بعد الطفرة التي حصمت  12.364نحو  2004بمغ الميزان التجاري في عام 
( د/ب في عام 24.7ن كانت تبمغ )( د/ب ، بعد ا38.5في اسعار النفط التي وصمت الى )

، محققا فائضا  2008مميار دوالر في عام  42.129، و ارتفع الميزان التجاري الى  2002
تراجع فائض الميزان التجاري الى  2009، وفي عام  2004مميار دوالر عن عام  30نحو 

الجزائرية مميار دوالر وذلك بسبب االنكماش الممموس لحصيمة الصادرات السمعية  63642
 2008مميار دوالر في عام  25.983( مميار دوالر  بعد كانت تبمغ 173964لتصل الى )
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وذلك عمى  اثر الركود الحاد في االقتصاد العالمي الذي نجم عنو تراجع اسعار النفط والمواد 
ي في ونتيجة لمتحسن الممحوظ في اسعار النفط ارتفع فائض الميزان التجار  الولية االخرى ،ا

مميار دوالر عمى اثر ارتفاع اسعار النفط التي وصمت الى ( 25.617الى نحو)  2011عام 
مما ادى الى  –وىي اعمى سعر يصل اليو نفط مزيج الصحراء الجزائري  –( د/ب 112.92)

 –مميار دوالر فضال عن زيادة الصادرات السمعية  51.402ارتفاع الصادرات النفطية الى 
 مميار دوالر . 25.792التي وصمت الى  –الجمركية مع الدول العربية نتيجة إلزالة الرسوم 

( عجزا متراكما في الميزان التجاري الجزائري  بسبب خفض 2019 – 2015شيدت المدة )    
اعتماد االقتصاد الجزائري عمى قطاع النفط والغاز ، فضال عن نقص السمع االستيالكية 
المحمية الصنع مما ادى الى نمو االقتصاد غير الرسمي في البالد بشكل كبير ، محققا ما 

لجزائرية من توفيرىا لمسمع االساسية ، التي تكفل بيا اصحاب رؤوس عجزت عنو الحكومة ا
االموال خارج االقتصاد الرسمي الذين رفعوا من استيرادىم لمسمع االستيالكية لتغطية الطمب 
المحمي في البالد ، وفي جانب اخر فان نفس المدة اعاله شيدت انخفاض تدريجي لحالة 

بب االصالحات الحكومية والتدابير التي وضعتيا الحكومة العجز في الميزان التجاري وذلك بس
مميار دوالر في عام  5.753الجزائرية التي كان ليا الدور الكبير في انخفض العجز الى 

 . 2015% عن عام 34اي بنسبة انخفاض  2019

لمجميورية الجزائرية يتأثر بصورة مباشرة  الميزان التجاريمما ورد اعاله نخمص الى ان    
تقمبات اسعار النفط في االسواق العالمية ، ففي حالة ارتفاع الطمب العالمي عمى النفط فان ب

ىذا يؤدي الى  ارتفاع اسعار النفط بالتالي تزداد الصادرات النفطية محققة فائض في الميزان 
التجاري او يغطي قيمة اجمالي االستيرادات ، اما في حالة انكماش الطمب العالمي عمى النفط 

 فيحصل العكس تماما وبالنتيجة يؤدي الى عجز في الميزان التجاري .

تعزز مكانة الجميورية الجزائرية في طريق تنويع اقتصاىا اذ ان اتباع من الضروري ان    
سياسة تقشفية )رشيدة( من شأنيا ان تساعد الحكومة في خفض نفقاتيا خاصة النفقات المتعمقة 

الية( التي ال تجمب ايرادا ماليا من شأنو ان يساعد في زيادة باألنشطة غير االنتاجية )الكم
االيرادات العامة ، اضافة الى مقترح تخفيض قيمة العممة )الدينار الجزائري( ، اذ ان ذلك 
يساعد في تنشيط القطاع االنتاجي وعن طريقو تشغل االيدي العاممة وتخفض البطالة _اضافة 
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ي_ فيزداد االنتاج السمعي وبالخصوص السمع التي تمتمك الى الخروج من لعنة المرض اليولند
فييا ميزة تنافسية كقطاع )الصيد البحري ، السياحة ، زراعة الحبوب( وغيرىا من القطاعات 
التي ليا ميز في انتاجيا محميا ، وبالتالي امكانية تقميل االستيرادات السمعية _المحافظة عمى 

االحتياجات المحمية والفائض منو يصدر الى الخارج ، العممة الصعبة داخل البمد_ وتغطية 
 والنتيجة المرجوة ىي تنويع االقتصاد الجزائري .

 

  –التنويع االقتصادي  –المطمب الخامس 8 درجة االنكشاف االقتصادي 

بات من الضروري عمى الجزائر التخمص من التبعية لمعوائد النفطية والتوجو نحو التنويع     
لما لو من اىمية كبيرة في مواجية االزمات التي تحدث بين الحين واالخر في االقتصادي ، 

% من 95اسواق النفط العالمية ، السيما وان الصادرات النفطية التزال تييمن عمى اكثر من 
اطمقت كافة  –كحال كل الدول الريعية  –اجمالي الصادرات ، في حين ان الحكومة الجزائرية 

ت وتقميل االعتماد عمى صادرات النفط والغاز الطبيعي ، مما يخفض من السبل لتنويع الصادرا
درجة االنكشاف االقتصادي في البالد ، التي اضحت تحت رحمة االسواق الخارجية ، والجدول 

 -( ، وكما يمي :2019 – 2004( يبين درجة االنكشاف االقتصادي في الجزائر لممدة )35)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 511 القسم الثانً: واقع الموازنة العامة والمٌزان التجاري لدول مختارة تزامناً مع تغٌرات اسعار النفط
 

 

 ( 03جدول )
 ( 4307 – 4332درجة االنكشاف االقتصادي في الجزائر لممدة )

 السنة
GDP  

 )مميار دوالر (

 قيمة 
الصادرات 
 الكمية 

 )مميار دوالر(

نسبة الصادرات  
الكمية الى 

GDP  

قيمة 
االستيرادات 

 الكمية 
 )مميار دوالر(

نسبة االستيرادات 
 الكمية الى

 GDP 

درجة 
االنكشاف 

 االقتصادي %

4332 63600 046443 0564 076640 4460 3767 
4333 030643 246007 2264 436460 0762 4263 
4334 005630 326524 2460 446033 4464 4660 
4335 072676 436370 0367 066052 0763 3362 
4336 05063 576364 2460 056230 4064 4565 
4337 005644 266322 0363 206734 4767 4267 
4303 040640 406754 0566 246703 4663 4460 
4300 433630 556073 0663 306350 4363 4263 
4304 437637 556030 0466 376435 4664 4363 
4300 437653 476344 0063 406535 0360 4060 
4302 400660 446664 4760 366633 4564 3460 
4303 043676 026446 4364 306534 0367 3063 
4304 043630 036344 0665 256367 4760 2663 
4305 045607 036070 4367 246334 4563 2662 
4306 050654 206046 4064 246075 4463 4360 
4307 056605 046407 0567 066054 4060 0764 

 المصدر : الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجداول اعاله .

 2019( نالحظ بان درجة انكشاف الصادرات الكمية انخفضت في عام 35من الجدول )   
وذلك بسبب البرامج والخطط  2004% في عام 37.6% بعدما كانت نحو 17.9الى 

الحكومية التي انتيجتيا الجزائر منذ بداية االلفية الثانية لغرض تنويع الصادرات الكمية في 
الصادرات النفطية ، وقد حققت اعمى نسبة انكشاف لمصادرات  البالد وتقميل االعتماد عمى

% وذلك بعد الطفرة في اسعار النفط العالمية ، اذ 46.1بنسبة  2008و 2006الكمية في عام 
ان برامج االنعاش االقتصادي كانت في بداية مراحميا مما دعا الحكومة الجزائرية الى توفير 

تحقيق االىداف التي تسعى الييا الحكومة الجزائرية عوائد النفط والغاز الطبيعي من اجل 
 والوصول الى مبتغاىا من تحقيق زيادة في الصادرات غير النفطية .
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اما درجة االنكشاف االقتصادي لالستيرادات فكانت في اغمب سنوات الدراسة تحت المعدل    
لتجارة الخارجية ، % من اجمالي ا25 – 20المتعارف عميو لنسبة االنكشاف لالستيرادات وىو 

التي ارتفعت العوائد النفطية مما دعا الحكومة وتحت ضغوطات شعبية الى  2013اال في عام 
زيادة حجم االنفاق العام والذي انعكس عمى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي مما 

، فضال عن  ادى الى ارتفاع حجم االستيرادات من السمع والخدمات )االساسية والكمالية(
( الذي ضخ الى االقتصاد الوطني نفقات 2014 – 2010برنامج توطيد النمو االقتصادي )

ضخمة متعمقة بعدة وزارات وىيئات حكومية كوزارة التعميم والصحة والسكن والطاقة وقطاع 
المياه والشباب والرياضة والنقل واالتصاالت ، التي بمغت اعمى نسبة من حجم االنفاق بحوالي 

ايضا كانت نسبة االنكشاف  2015،  وفي عام نفقات المدة المذكورة % من اجمالي49.5
لالستيرادات اكبر من المعدل وذلك بسبب زيادة االستيرادات خارج االقتصاد الرسمي لمبالد 
نتيجة لمنقص الحاصل لمسمع االساسية التي يجب عمى الحكومة استيرادىا لكن منعت من ذلك 

ت النفط والغاز الطبيعي عمى ضوء االزمة النفطية التي طالت الدول بسبب انخفاض عائدا
 المنتجة لمنفط .

ان درجة االنكشاف االقتصادي في الجزائر تشير الى االنفتاح الكبير والتبعية االقتصادية اذ   
، وبمغت نسبة التجارة الخارجية الى الناتج المحمي  2004% في عام 59.9وصمت النسبة الى 

ثم انخفضت الى  2012% في عام 74% وارتفعت الى 70نحو  2009في عام  االجمالي
الى حوالي  2017بسبب انخفاض اسعار النفط وارتفعت النسبة في عام  2014% في عام 68
 .بشكل كبير عمى بقية دول العالم  % ، وان ىذا يدل عمى ان الجزائر بمد منفتح تجاريا70

عمى نموذج النمو االقتصادي الجديد الذي  2016م صادقت الحكومة الجزائرية في عا     
% خارج قطاع النفط والغاز الطبيعي ما بين 6.5ييدف الى تحقيق معدل نمو يصل الى 

( مما يرفع نصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي ، وقد تمحور النموذج 2020-2030)
 -المعمن عنو حول ثالثة محاور اساسية تمثمت في :

وتتمثل في اطالق سياسة تنموية جديدة تستيدف  ( 8 4307 – 4304لى ) المرحمة االو 
 النمو التدريجي لمقيمة المضافة لمختمف القطاعات االقتصادية .
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وسميت ىذه المرحمة باالنتقالية وىي مرحمة تدارك  ( 8 4343 – 4343المرحمة الثانية ) 
 االقتصاد لمتوازن الكمي من خالل مختمف المؤشرات والمتغيرات االقتصادية الكمية .

وىي مرحمة االستقرار ويكون فييا الوضع االقتصادي  ( 8 4303 – 4344المرحمة الثالثة ) 
 ، وحقق التوازنات الكبرى . في الجزائر قد تدارك معظم المؤشرات التوازنية الكمية 

وفيما يخص عممية تنويع الصادرات والتوجو نحو خفض التبعية الى الخارج فقد تضمن ىذا    
النموذج ل تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات ل ، من خالل احداث ديناميكية قطاعية 

ة العالية ، وكذلك تقوم بتطوير وتنمية مختمف القطاعات والفروع الجديدة ذات القيمة المضاف
، فرط والكمي عمى قطاع النفط الخامالنيوض ودعم القطاعات الحالية لتناقص بذلك االعتماد الم

مما يتيح خمق موارد جديدة لتوسيع مصادر الدخل ، فضال عن دعم وتشجيع االستثمار خارج 
الخاص قطاع النفط الخام من خالل تحسين انتاجية االستثمار العمومي ودعم االستثمار 

ضرورة  –في مجال التجارة الخارجية  –واالجنبي المباشر في القطاع الصناعي ، واخيرا 
تقميص الفارق بين الصادرات واالستيرادات من خالل العمل عمى تسريع وتيرة نمو الصادرات 
لمسمع والخدمات المتنوعة وتحسين وضعية الميزان التجاري الذي ال يتأتى ذلك اال من خالل 

 عمى كبح تدفق االستيرادات واحالليا محميا .العمل 
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 تمهيد : 

بعد ان اكتمل لنا دراسة تأثير اسعار النفط عمى الموازنة العامة والميزان التجاري عمى       
الدول الريعية التي تتشابو اقتصاداتيا مع االقتصاد العراقي ، نأتي الى تحميل واقع االقتصاد 

مع تغيرات اسعار النفط في العراقي من حيث حجم الموازنة العامة والميزان التجاري تزامنا 
االسواق العالمية ، اضافة الى تحميل ودراسة القطاعات واالنشطة االقتصادية التي تسيم في 
تكوين حجم الناتج المحمي االجمالي ، والتعرف عمى درجة االنكشاف االقتصادي لحجم التجارة 

بالتالي سيولة معرفة تبعية  الخارجية باستخدام الناتج المحمي االجمالي مع )النفط وبدون النفط(
االقتصاد العراقي الى العالم الخارجي وتأثره فيو ، واخيرا كان لمباحث محاولة لمقترح رؤية 

 . 0202مستقبمية وتدابير اصالحية واقعية لالقتصاد العراقي وفقا لبرنامج 

 وقد تضمن ىذا القسم الفصول التالية :

 ختالالت واالصالحات( .االقتصاد العراقي )بين اال الفصل االول :

 . 0220واقع التجارة الخارجية في العراق بعد عام  الفصل الثاني :

 في العراق . 0202رؤية مستقبمية وتدابير اصالحية واقعية وفق برنامج  الفصل الثالث :
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 وريعية االقتصاد العراقي )نبذة تاريخية(المطمب االول :  الصناعة النفطية العراقية 

اثرت التطورات السياسية واالقتصادية الحاصمة في الساحة العراقية بشكل كبير عمى واقع     
والى يومنا ىذا فان  1927ومسار االقتصاد العراقي ، فمنذ تفجر بئر بابا كركر في عام 

النفط ألغراض البناء واالعمار بشكل االقتصاد العراقي يعتمد عمى العوائد المتحققة في قطاع 
خاص وتمويل الموازنة العامة  بشكل عام ، في عقدي الخمسينات والستينات من القرن 
الماضي كان العراق قد استغل االيرادات النفطية ألغراض االعمار والبناء من خالل مجمس 

ومشروع سد دوكان  1956، فتم انشاء مشروع بحيرة الحبانية في عام  1950االعمار في عام 
مما ساعد عمى التخمص من  1961وبعده مشروع سد دربندخان في عام  1959في عام 

%( 100خطر الفيضانات التي كانت تيدد بغداد ، وكانت تخصص ايرادات النفط بنسبة )
لمشاريع االعمار والبناء بينما كانت تمول الحكومة نفقاتيا العامة من خالل)الضرائب والرسوم( 

%( 30%( من ايرادات النفط و )70در قانون بعد ذلك بتخفيض التخصيصات الى )، ثم ص
 .  1968تذىب الى خزينة الدولة لتمويل النفقات العامة ، ومن ثم الغيت النسبة بعد عام 

 1960العراق واحد من الدول المؤسسة لمنظمة اوبك ، التي تأسست في بغداد عام  يعد    
(  أممت 1975-1972مما يعني اىمية الثروة النفطية لمحكومات المتعاقبة ، بين عامي )

الحكومة العراقية النفط واصبحت شركة النفط الوطنية ىي التي تدير قطاع النفط بعد طرد 
رب تشرين مع اسرائيل وعوامل سياسية واقتصادية اخرى ، و من الشركات االجنبية نتيجة لح

كان العراق قد اصبح ضمن فئة البمدان متوسطة الدخل ويقارن مع بمدان مثل  1975عام  
كوريا الجنوبية واليونان والبرتغال وليس بعيدا عن اسبانيا في متوسط الدخل لمفرد ، وكان من 

فعة الدخل مع احداث تقدم عمراني وصناعي كبير ، اذ المنتظر لمعراق دخول فئة البمدان مرت
، ووضعت   1980( م ب/ي عام 3,2( م ب/ي ، وصادراتو )3,8قاربت طاقاتو االنتاجية )
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( م ب/ي ، اضافة الى انجاز مشاريع صناعية 5,5الخطط لزيادة طاقة انتاج النفط الخام الى )
ة االبنية التحتية والخدمات بشكل عام ، استراتيجية وتقدم ممموس في انتاج الكيرباء ، وزياد

وكانت مستويات التعميم والصحة تتناسب واالمكانات االقتصادية لمبمد ، اال ان الحرب 
 . الدول المتقدمة االيرانية( حالت دون وصول االقتصاد العراقي الى مصاف-)العراقية

و مبمغ ضخم في ثمانيات ( مميار دوالر وى4دخل العراق الحرب مع ايران بفوائض مالية نحو )
، ولجا بعدىا العراق الى  1983القرن الماضي وقد استنفدت ىذه االموال في نياية عام 

وذلك  1988( مميون دوالر عند نياية الحرب عام 82القروض االجنبية حتى وصمت نحو )
ة بسبب انخفاض االيرادات النفطية ، اذ ان عدم توافر منافذ تصديرية لمنفط الخام _نتيج

( 700لمحرب_ اقتصرت صادرات العراق النفطية عمى خط االنبوب التركي الذي كانت سعتو )
( الف برميل تصدر عبر الشاحنات عن طريق الموانئ 200الف برميل يوميا ، اضافة الى )

االردنية ، ولم تستطع الحكومة العراقية من اعادة عجمة االنتاج والتصدير عمى وجو السرعة اال 
كامل لمحرب وتطيير المنافذ التصديرية من االلغام والقطع البحرية الغارقة ، اال ان بعد توقف 

التخمة من المعروض النفطي في االسواق العالمية ادت الى انخفاض سعر برميل النفط في 
، في الوقت الذي كان العراق يعتمد بشكل شبو كمي  1986( دوالر عام 7السوق الفورية الى )

 فط التي زادت من تبعية االقتصاد العراقي ألسواق النفط العالمية .عمى ايرادات الن

ان االنخفاض في الدخل الوطني في سنوات الحرب لم يكن بسبب تدىور وانخفاض انتاج     
وتصدير النفط فقط وانما بسبب تأثر الناتج غير النفطي عمى نحو كبير بسبب الدمار الذي حل 

اعات غير النفطية ، ويمكن تمييز ثالث ابعاد لمخسائر بسبب بالبنى التحتية الحيوية في القط
الثاني ضياع قيمة الفرص الحرب مع ايران ىي ، )االول انخفاض مستويات الدخل ، و 

، والثالثة المديونية التي كبمت االقتصاد العراقي( ، وتراجع متوسط دخل الفرد بنسبة التنموية
ي ، اضافة الى ان النشاط االستثماري لم يفمح اكبر وذلك بسبب ارتفاع معدل النمو السكان

لتحقيق انجازاتو في تنمية انتاجية القطاعات غير النفطية ، لذلك عندما انخفضت او شبة 
توقفت عوائد النفط انحسر النشاط االنتاجي لمقطاع العام ، غير ان الزراعة استمرت في تحقيق 

، اذ  1980ما كانت عميو في عام  مع 1990%( عند مقارنة وضعيا في عام 6نمو بمعدل )
كان ينظر الى الزراعة بانيا ركيزة االمن االقتصادي حتى ان اليجرة من الريف الى المدينة 
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الذي اظير بان حصة الريف من مجموع السكان لم تكن  1997انخفضت حسب تعداد عام 
 .  بل ربما ازدادت قميال 1987اقل مما كانت عميو في عام 

عدت خطط جادة لمحاوالت استئناف التنمية التي  1990ة العراقية في عام وضعت الحكوم   
توقفت ابان مدة الحرب  ، و قد تحققت العديد من المشاريع التطويرية لمصناعة وتوليد  
الكيرباء  و غيرىا  من الخدمات  التي  كانت  تمول  عن  طريق )االقتراض من البنك 

( ماليين ب/ي تقريبا 5,5لزيادة الطاقة االنتاجية الى )المركزي العراقي( ، اضافة الى خطط 
خالل عشرة سنوات بمساعدة شركات اجنبية من اوربا وروسيا واسيا ، اال ان ىذه ايضا ضاعت 

، وبالتالي لم تستأنف  1991بسبب العقوبات الدولية عمى العراق و دخول حرب الخميج عام 
ان تم فرض الحصار من قبل االمم المتحدة عمى  تنمية الصناعات االستخراجية والتحويمية بعد

%( وانيارت العممة العراقية ، 351,3الى نحو ) 1995العراق ، وقد وصل التضخم في عام 
االمر الذي ادى الى انخفاض قيمة منتجات الصناعات التحويمية وذلك بسبب انخفاض قيمة 

لصناعات االلكترونية تنتج نحو القدرة الشرائية لدى المواطن العراقي ، فمثال كانت شركة ا
( دوالر 200( الف تمفزيون لمسوق سنويا وكان يباع بما يعادل في العممة العراقية )150)

لمتمفزيون الواحد وكانت تصدر بعض ىذه المنتجات ، اما في نياية عقد التسعينات انخفض 
ت قيمة ( جياز سنويا ، ومن ثم انخفض8000الطمب عمى مثل ىذه االجيزة الى نحو )

( 1600( مميون دوالر في التسعينات مقارنة )400المنتجات في الصناعات التحويمية الى )
مميون دوالر في عقد الثمانينات ، وذلك بسبب االنخفاض الكبير في القدرة الشرائية لدى 

 . المواطن العراقي

بسبب سمسمة  دخمت الصناعة النفطية مرحمة جديدة من المعاناة 2003بعد  احداث عام       
من عمميات التدمير والقصف والحصار وشحة الموارد المالية وصعوبة الحصول  عمى المواد 
االحتياطية ، اذ ان التوقعات كانت تشير الى ان العراق سيحقق زيادات سنوية كبيرة في انتاج 

ام النفط غيران ما حادث كان عكس التوقعات ، فبعد ان كان معدل انتاج النفط الخام في ع
، واستمر  2004( م ب/ي في عام 1,227( م ب/ي ، انخفض الى )2,126نحو ) 2002

اقل من مميونين برميل يوميا ، ويعزى ىذا االنخفاض  ( الى2006-2004االنتاج بين عامي )
في حجم االنتاج الى عدة اسباب منيا ، ) اليجمات االرىابية عمى المنشآت النفطية ، و عدم 
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صيانة ، و ىروب الكفاءات وعدم القدرة عمى من يخمفيم من الكفاءات وجود نظام متطور لم
 . الجديدة وغيرىا من العوامل االخرى(

لم تتضح مسارات السياسة النفطية العراقية منذ سقوط النظام السابق لعدة اسباب ، منيا     
زير نتيجة )التعاقب السريع لوزراء النفط في تمك الحكومات وبالتالي اختالف الرؤية لكل و 

الختالف ايدلوجية االنتماء لكل وزير ، والغياب لسياسة الحكومات المتعاقبة عمى السمطة ، 
والصراع الخفي والمعمن احيانا في اروقة وزارة النفط حول توجيات اصالح قطاع النفط في 
العراق( ، بمعنى لم تكن ىناك خطة قابمة لمتنفيذ )خمسية او متوسطة المدى ( تتضمن 

ات وخطوات عممية وواقعية حول كيفية استغالل الموارد الييدروكربونية لمعراق ، االمر تصور 
الذي ادى الى ضياع وىدر كبير لفرص استغالل واستثمار المخزون النفطي وتطوير الحقول 
مما سبب خسائر مادية ضخمة كانت من الممكن ان تسيم في بموغ التنمية المستدامة في 

( ادناه لبعض المؤشرات 36. ولتوضيح طبيعة االقتصاد العراقي ندرج الجدول ) العراق
  -( ، وكما يمي :2019-2004االقتصادية الكمية عن االقتصاد العراقي لممدة من )
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 (63جدول )
 (4002-4002بعض المؤشرات االقتصادية الكمية لالقتصاد العراقي لممدة )

 السنة
السكان 
)مميون 

 (نسمة

GDP  
)مميار  
 ⃰دوالر(  

الناتج المحمي 
االجمالي لمقطاعات 

 غير النفطية 
 )مميار دوالر(

نسبة مساهمة 
القطاع النفطي 

 %GDPالى 

نسبة مساهمة 
القطاعات غير 
النفطية في 
%GDP 

معدل 
البطالة 
 الكمية %

معدل 
التضخم

% 

4002 431062 321024 601200 6213 2612 4312 4312 
4006 431236 301403 621343 6013 2216 0312 6310 
4003 421200 321422 631334 6013 2216 0316 6610 
4003 421324 221202 201032 6616 2316 0013 6012 
4002 601633 0001020 261602 6616 2213 0616 0413 
4002 601332 0031442 221263 6212 2613 0210 216 
4000 641220 0021002 661036 6013 2216 0410 416 
4000 661660 0441322 621203 6410 2210 0010 613 
4004 621402 0201440 331222 6013 2212 0012 310 
4006 661026 0601362 331022 2216 6016 0410 012 
4002 631606 0231632 301632 6013 2216 0013 414 
4006 639266 0661002 361646 6210 2012 0610 012 
4003 631223 0331263 341332 3216 6616 0012 010 
4003 621022 0331402 321003 3210 6310 0610 014 
4002 621263 4061302 341466 3613 6316 0412 012 
4002** 201224 4441630 321620 3612 6310 0412 014 

الناتج   ⃰.    2018وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء ، مديرية الحسابات القومية  ،  -1المصدر : 
( وينطبق ىذا عمى جميع الجداول 100=2007المحمي االجمالي في العراق باألسعار الثابتة لسنة اساس ) 

 التي فييا الناتج المحمي االجمالي .  ** بيانات اولية .

يجمات االرىابية والحرب مع داعش والفقر والحرمان الذي اصاب الشعب العراقي اال رغم ال    
%( طوال مدة الدراسة ، وبسبب ارتفاع الناتج المحمي 31.6ان عدد السكان ارتفع بنسبة )

( ، فان نسبة 100=2007%( حسب بيانات وزارة التخطيط المحدثة )61االجمالي بنسبة )
%( بسبب االىتمام بيذا القطاع 53.9_طوال مدة الدراسة_ الى )نمو قطاع النفط منو ارتفع 

الذي يشكل عماد االقتصاد العراقي ، وانخفضت معدالت التضخم والبطالة في العراق طوال 
%( في عام 0.2( ، فبمغت نسبة انخفاض معدالت التضخم الى )2019-2004المدة )
فضل سياسة البنك المركزي ، وذلك ب 2006%( في عام 53.1بعد ما كانت نحو ) 2019
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التي استيدفت التضخم بفعل )نافذة بيع العممة( ، لكن معدالت البطالة انخفضت بشكل نسبي 
، وىي 2004%( في عام 26.8بعد ان كانت نحو ) 2019%( في عام 12.8الى نحو )

لواردة ، اذ تشير البيانات ا %(6بر من معدل البطالة العالمي )نسبة تكاد تكون غير حقيقية واك
في العراق الى ان معدل البطالة الكمية ارتفع الى  2019في تقرير صندوق النقد الدولي لعام 

 %( منيا ىي لفئة الشباب .40%( ، وان نسبة اكثر من )22.6)
 

 المطمب الثاني : التطور التاريخي لمموازنة العامة )بين االداء التقميدي و االصالحات( 

مع بداية الدولة العراقية ، وفي عام  1921تم اعداد اول ميزانية عامة في العراق في عام     
صدر الدستور العراقي الذي نص في الباب السادس  منو عمى االمور المالية والقواعد  1925

التي تنظم عمل واعداد الموازنة العامة ووجوب مصادقة البرلمان عمييا وكيفية اجراء المراقبة 
صدر قانون اصول المحاسبات العامة ليحل محل قانون اصول  1940عمييا ، وفي عام 

المحاسبات العثماني ونظام السمطة المالية، واجريت بعدىا ثالث تعديالت عمى القانون خالل 
بالقانون رقم  1959السنوات الالحقة ادت الى تطويرىا لتواكب االحداث والمستجدات لغاية عام 

،  1985( لسنة 107ذا القانون الى غاية صدور قانون الموازنة الموحد رقم )( ، وبقي ى90)
الذي طور الموازنة العامة وتصنيف مراحل اعدادىا واعتمادىا وتنفيذىا ، ىذا القانون الذي قسم 
الموازنة الى )جارية واستثمارية( ، اذ تتضمن الموازنة الجارية االيرادات والنفقات الجارية 

ئر والوحدات الحكومية الخدمية ذات صفة االستمرارية في عمل االجيزة الحكومية لمختمف الدوا
لتقديم النفع االجتماعي لألفراد ، اما الموازنة االستثمارية فتضمنت ما يتم تخصيصو من مبالغ 
لتنفيذ المشاريع االستثمارية  ) طويمة االجل ( كالطرق والجسور والمشاريع الخدمية االخرى 

 .  اىداف اقتصادية واجتماعية لمبالدطط مالية لتحقيق تحدد وفق خ

الى االن _وىي موازنة تخمت عنيا  1921ان اعتماد العراق عمى الموازنة التقميدية منذ عام    
الكثير من البمدان_ والتي تركز عمى حجم النفقات العامة فقط وليس عمى اليدف منيا سببت 

ما حاالت العجز المتراكم في الموازنات العامة ، بعض االزمات االقتصادية لمبالد ، السي
، اذ ان ىذه  2003وارتفاع مستويات البطالة والتضخم ابان عقد التسعينات وحتى بعد عام 

الموازنة )التقميدية( تقسم النفقات عمى ابواب )بنود( مختمفة لكل وزارة وفييا تقوم بأدراج 
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ية التي اتت بيا وليس تبعا لطبيعة االيرادات ، االيرادات العامة حسب الجية او الوحدة االدار 
مما يعني ان ىذا التقسيم لإليرادات ال يعكس  )الكفاءة لتحقيق ايرادات اكبر( ، وانما يظير 
فقط اختصاصات ومسؤوليات كل جية او وزارة معنية  في القيام بميمة تحصيل االيرادات 

عبارة عن الميزانية في السنة المالية السابقة  الممقاة عمى عاتقيا ، فالموازنة العامة في العراق
معدلة بالزيادة او النقصان في اسعار النفط العالمية ، وىي في تكوينيا نتائج حركة من االسفل 

( الن وصوليا من اطار اقتصادي كمي الى الموازنة يكون بعيد Bottom-Upالى االعمى )
يذا ىناك صعوبة في خفض النفقات العامة عن ثقافة ومتطمبات العمل النافذة في العراق ، ول

فضال عن الدعوات التي فشمت إلخضاع التخصيصات المالية في الموازنة العامة الى تحميل 
 . المنفعة(–واضح )لمكمفة 

ان التغيرات السياسية في العراق في النيج والفكر االقتصادي بشكل عام وفي طرق اعداد      
وتنفيذ الموازنة العامة بشكل خاص لم تغير او تطور الموازنة  العامة ، فبقيت تعد وتنفذ وفق 

ن رؤية بنود الموازنة )التقميدية( ، والتي تعد وفقا لمتطمبات االحتياجات الطارئة و )اآلنية( دو 
او تخطيط استراتيجي ، وبالتالي واجيت عدة معوقات و مشاكل عند االعداد والتنفيذ ، منيا 
)في حال حدوث ازمة مالية او اقتصادية في البالد تقوم الحكومة الى تقميل حجم االنفاق 
االستثماري وذلك لمرونتيا واستجابتيا السريعة لتقمبات الحكومة االتحادية ، بعكس النفقات 
الجارية التي تفكر الحكومة اكثر من مرة في سبيل تقميميا ألنيا سوف تقابل موجات كبيرة من 
الرفض و التظاىرات وما شابو ذلك ضدىا اضافة الى ان الرواتب واالجور _النسبة االكبر من 
النفقات الجارية_ تكون غير مرنة وواجبة الدفع ؛  باإلضافة عمى ان تأخير اقرار الموازنة 

( ، ساعد عمى عدم اخضاع موازنات الد سياسيا اكثر مما ىو اقتصاديامة في البالعا
المؤسسات الحكومية ودوائرىا الى الرقابة المالية والذي يتطمب )الشفافية( في العمل عند 
المراقبة  , فالدراسات تشير عمى ان الحكومة المينية الممتزمة بالشفافية في العمل تكون اقل 

 1 يقا لمستويات التنمية البشريةفسادا واكثر تحق

وقانون اصول المحاسبات العامة  1985( لسنة 107تم الغاء قانون رقم ) 2003بعد عام     
المعدل ، ليحل محميما قانون )االدارة المالية والدين العام( بموجب  1940( لسنة 28رقم )

ل منو الموازنة االتحادية الذي ال يزال العمل بو الى االن ، اذ تتشك 2004( لسنة 95االمر )
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لجميورية العراق ، الذي حدد ىيكل الموازنة العامة الفيدرالية من النفقات وااليرادات العامة ، 
 :  عند مالحظة الموازنة العامة نجد ما يمي

: ان العوائد النفطية ىي المسيطرة والمييمنة عمييا باإلضافة الى ضعف  االيرادات العامة  -1
ي واستشراء الفساد في اغمب دوائر ومؤسسات الحكومة والسيما في المنافذ الجياز الضريب

الكمركية التي سببت اختالل في الموازنة و عمقت ريعية االقتصاد العراقي ، اذ ان القسم 
تضمن ادارة عوائد النفط ، وان بموجب ىذا القسم  2004( لسنة 95الخامس من قانون رقم )

رجة ومشتقاتيا تعد ايرادات لتمويل الموازنة العامة ، باستثناء فان جميع عوائد النفط المستخ
%( من عوائد تصدير النفط تذىب الى )صندوق التعويضات( وفقا لقرار مجمس االمن 5)

، وبعد الضعف الذي اصاب القطاعات غير النفطية تحول  2003( لسنة 1483الدولي رقم )
قتصاد احادي الجانب يعتمد عمى الريع النفطي االقتصاد العراقي من اقتصاد متنوع نسبيا الى ا

 1%( لتمويل ايرادات الموازنة العامة 96بنسبة اكثر من )

: ان النفقات العامة قد تطورت وازداد حجميا بسبب ارتفاع العوائد  جانب النفقات العامة -4 
لمختمف النفطية نتيجة الرتفاع اسعار النفط  في االسواق العالمية ، فان الدعم الحكومي 

المجاالت ادى الى حدوث خمل بنوي فيو وبالتالي زيادة اليدر في الموارد المالية المتاحة ، اذ 
ان الموازنة تعد بعجز وتمول عن طريق القروض )محمية او اجنبية( وفي نياية السنة المالية 

سبب كثرة تنتيي بفائض والسبب في ذلك لكون العديد من المشاريع والبنى التحتية لم تنفذ او ب
المشاريع الوىمية ، او بسبب عدم التخطيط وتقديم الجدوى االقتصادية في اعداد وتنفيذ 
المشاريع الحكومية  او بسبب ارتفاع اسعار النفط اكثر مما تم تحديده مسبقا في تقديرات 

اذ ان النفقات العامة بشقيها )الجاري الموازنة العامة ، او ىذه االسباب جميعيا ، 
قد تطورت ، فقد استحوذت النفقات الجارية عمى النسبة االكبر من اجمالي ماري( واالستث

فاقية توسعية السيما في مجاالت الصحة تنتيجة النتياج الحكومة سياسة ا  النفقات العامة
 والتعميم فضال عن زيادة االنفاق العسكري والرواتب واالجور . 
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في ظل ىذه الظروف االقتصادية واالجتماعية التي يعيشيا ويعاني منيا االقتصاد العراقي ،    
نجد ان اعداد الموازنة العامة تواجو صعوبات وتحديات كبيرة  تتمثل  بزيادة حجم االنفاق 
العسكري  فضال عن الرواتب واالجور ، وضعف الجياز الضريبي الحالي من الناحية )البشرية 

وجية( ، القادرة عمى زيادة ايرادات الضريبة وبالتالي العمل عمى تنويع القاعدة الضريبية والتكنول
من خالل استحداث تدابير اخرى تسيم في فاعمية الجباية الضريبية ، وبيان حقوق وواجبات 
دافعي الضريبة ، وعدم وجود بنى تحتية عمى مستويات ومواصفات حديثة تجعل من السيولة 

ورات وورشات العمل في سبيل ارتفاع المستوى العممي وتييئة كادر متخصص بان تجرى الد
باإلضافة الى انتشار ظاىرة الفساد )المالي واالداري( ، كل ىذه االسباب ، في ىذا المجال 

_مثمما فعمت االمارات مثال_ قائم عمى خطط و  متطور بأسموب موازنةحالت دون العمل 
ى اقتصادية من خبرات اقتصادية و ادارية وفنية وغيرىا من برامج استثمارية تستند الى جدو 

 التخصصات والمجاالت التي تنيض بواقع الموازنة العامة.

بقاء الموازنة العامة  ويمكن القول  _باإلضافة عن ما تم ذكره اعاله_ بان اهم اسباب     
والمراجعة  الكفاءة عدم وجود تصميم لألجهزة الحكومية نحوعمى حاليا دون تطوير ىو 

)المراقبة( لضمان االدارة الصالحة لتمك العمميات )اي عمميات االنفاق بشكل خاص( اذ  الدقيقة
انيما  اساسيان في تطوير المالية العامة واداتيا الموازنة ، ىذا من جانب ، ومن جانب اخر 

ن مفيومة فان وزارة التخطيط غير قادرة عمى بيان كيفية الوصول من الخطة الى موازنة تكو 
من قبل وزارة المالية وبقية الوزارات التنفيذية بمنظومة حسابات متسقة ، وال وزارة المالية 
باستطاعتيا تقديم صورة الحساب االقتصادي الكمي التي تعبر عنو الموازنة العامة ، اذ ان 

يا ، فييئة القرارات واالجراءات التي ال تخالف القوانين ال يعني بانيا سميمة اقتصاديا وادار 
النزاىة ودوائر المفتشين العموميين وغيرىا من الرقابات )الداخمية والخارجية( ال تضمن تحسن 
كفاءة االداء وحسن التصرف بالموارد العامة ، وانما تدققان في مدى قانونية البيع والشراء 

خي ىدر الموارد واالنفاق واالجراءات التعاقدية  فقط ، مما يؤدي الى عدم سالمة الرقابة في تو 
المالية وانحرافيا عن ميمتيا االساسية وىي تحقيق اليدف او الغاية من عممية االنفاق العام 
لمدوائر والوزارات كافة  ، فضال عن مزايا الموازنة التقميدية _التي تم ذكرىا في الفصل االول_ 

لموازنة العامة من سيولة وبساطة تطبيقيا ، باإلضافة الى عدم اىتمام الحكومة بتطور ا
 ألسباب غامضة .    
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( والذي يبين 2019-2004( الموازنة العامة في العراق لممدة )37وفيما يمي الجدول )    
االختالل في االقتصاد العراقي نتيجة اعتماده عمى االيرادات النفطية واىمال القطاعات 

  -االنتاجية االخرى ، كما يمي :

 (63جدول )

 )مميار دوالر((          4002-4002الموازنة العامة العراقية لممدة )                            

 4000 4000 4002 4002 4003 4003 4006 4002 السنة

 86.562 53.044 40.047 63.127 40.415 31.548 26.516 22.228 االيرادات النفطية

 6,435 6,937 7,169 4,468 3,381 1,891 1,010 0,475 االيرادات غير النفطية

نسبة االيرادات 
 93.0 88.4 88.1 93.3 92.2 94.3 96.3 97.9 النفطية الى االجمالي 

االيرادات  اجمالي
 92,997 59,981 45,407 67,595 43,796 33,439 27,526 22,703 العامة

 52,073 46,650 39,265 43,840 26,071 23,802 18,424 18,993 النفقات الجارية

 15,241 13,293 8,247 12,553 5,250 1,756 2,563 2,701 النفقات االستثمارية

 67,314 59,943 47,512 56,393 31,321 25,558 20,987 21,694 اجمالي النفقات العامة

 25,683 0,38 (2,105) 20,083 12,475 7,881 6,539 1,009 العجز/ الفائض

 4002 4002 4003 4003 4006 * 4002 4006 4004 السنة

 78.551 68.850 54.682 37.199 58.051 81.624 92.902 93.218 االيرادات النفطية

 9.654 8.650 10,306 8,523 2,912 8,902 4,576 9,240 االيرادات غير النفطية

نسبة االيرادات 
 النفطية الى االجمالي 

90.9 95.3 90.1 95.2 81.3 84.1 88.8 89.0 

اجمالي االيرادات 
 88.205 77.500 64,988 45,722 60,963 90,526 97,478 102,458 العامة

 84.597 67.950 49,601 46,355 43,557 64,597 67,535 64,998 النفقات الجارية

 27.800 20.550 13,836 15,469 26,034 29,840 34,632 25,173 النفقات االستثمارية

 112.397 88.500 63,437 61,824 69,591 94,437 102,167 90,171 اجمالي النفقات العامة

 (23.770) (11.000) 1,551 (10,637) (8,628) (6,792) (4,689) 12,287 العجز/ الفائض

وزارة التخطيط ، دائرة البرامج االستثمارية  -2وزارة المالية ، دائرة الموازنة العامة ، اعداد وسنوات مختمفة .   -1المصدر : 
لم يتم  2014موازنة عام   ⃰    االرقام بين القوسين تشير الى حالة العجز في الموازنة . -3الحكومية ، قسم الموازنة االستثمارية .  

المصادقة عمييا في قانون الموازنة العامة االتحادية .
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 تحميل الموازنة العامة : 

منحنا توسعيا يعتمد عمى زيادة النفقات العامة  2003اتخذت الحكومة العراقية بعد عام    
السيما بعد ارتفاع اسعار النفط في االسواق العالمية ، واتخذ ىذا التوسع شكال تضخميا في 

الى ما  2015اعداد موظفي القطاع العام ) المدنيين والعسكريين( الى ان وصل نياية عام 
( مميون موظف ومتقاعد ، بالمقابل فان الموازنة العامة تعرضت الى عجز في 7.5يقارب )
وما تالىا ( ، وذلك لعدة اسباب منيا االزمة االقتصادية العالمية ،  2013و 2009اعوام )

وارتفاع النفقات العسكرية نتيجة الحرب مع داعش ، اضافة الى اسباب ذكرت سابقا ، كل ىذا 
االستثمارية في مختمف القطاعات االنتاجية  فضال عن حالة  حصل عمى حساب النفقات

التقشف التي حصمت في النفقات الجارية في السنوات االخيرة من مدة الدراسة ، ويتضح ذلك 
 -جميا من خالل التحميل االتي :

 النفقات العامة :  -0

النفقات ( شيدت ارتفاع اجمالي 2008-2004( ان المدة )37تشير بيانات الجدول )    
اي بنسبة  2008( في عام 56.393الى ) 2004( مميار دوالر في عام 21.694العامة من )

%( وذلك بسبب زيادة دخول المواطنين وتضخم االنفاق الحكومي )زيادة رواتب واجور 61.5)
الموظفين المدنيين والعسكريين( اضافة ارتباطيا بمصدر ريعي وحيد )النفط الخام( اكثر من 

االخرى السيادية مثل )الضرائب والرسوم والقروض( ، وبمغت قيمة ارتفاع النفقات المصادر 
( مميار دوالر 18.993بعدما كانت نحو ) 2008( مميار دوالر في عام 43.840الجارية الى )

وذلك بسبب ارتفاع الطمب االستيالكي عمى اثر انفتاح التجارة الخارجية عندما  2004في عام 
لمحمي لمقطاعين )الخاص والحكومي( الطمب المحمي المتزايد عمى مختمف لم يمبي االنتاج ا

%( من 78.4السمع والخدمات ، عمى الرغم من ان نسبة النفقات االستثمارية ارتفعت الى )
اجمالي النفقات الكمية لنفس المدة المذكورة اال ان نسبتيا الى اجمالي النفقات العامة في عام 

وىذه نسبة تعتبر منخفضة جدا مقارنة بنسبة النفقات الجارية الى %( 22.3لم تتجاوز ) 2008
%( لذات العام ، ىذا يدل عمى النزعة االستيالكية 77.7اجمالي النفقات العامة التي بمغت )

وتأثرىا باألوضاع  ستثمارية بجانبييا الخاص والعامالمتأصمة من ناحية ، والى ضعف البيئة اال
 اد المالي واالداري( التي مرت بيا البالد من ناحية اخرى .السمبية )من االرىاب والفس
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( مميار دوالر 47.512انخفضت النفقات العامة االجمالية الى نحو ) 2009اما في عام      
%( بسبب االزمة المالية واالقتصادية 18.6اي بواقع نسبة انخفاض بمغت ) 2008مقارنة بعام 

( 39.265الى انخفاض النفقات الجارية الى نحو ) التي ضربت اقتصادات العالم ، مما ادى
، كذلك الحال  2008%( من اجمالي النفقات العامة عن عام 11.6مميار دوالر اي بنسبة )

لمنفقات االستثمارية التي بسبب مرونتيا العالية لالستجابة فأنيا انخفضت بنسبة اكبر من 
 النفقات الكمية . %( من اجمالي 52.2النفقات التشغيمية لتصل الى نحو )

( 59.943( فان اجمالي النفقات العامة ارتفعت قيمتيا من )2013-2010اما المدة )     
اي بنسبة  2013( مميار دوالر في عام 102.167الى نحو ) 2010مميار دوالر في عام 

( مميار دوالر في عام 67.535%( بسبب ارتفاع قيمة النفقات الجارية الى نحو )41.3)
%( من 30.9اي بنسبة ارتفاع  ) 2010( مميار دوالر في عام 46.650دما كانت )بع 2013

اجمالي النفقات الكمية نتيجة لزيادة في رواتب الرئاسات الثالث اضافة الى اليدر الواضح في 
المال العام وانفاقو في غير محمو ودون اي دراسات لمجدوى االقتصادية وتقييم لممشاريع 

ضياع فرصة كبيرة لمتنمية فيما لو استغمت ىذه االموال في دعم القطاع  االستثمارية مما سبب
الخاص وتييئة الظروف المناسبة لتنويع االقتصاد من خالل النيوض بالقطاعات االخرى غير 

%( 61.6النفطية )الصناعية والزراعية والخدمية( ، اذ كانت نسبة االنفاق االستثماري نحو )
( مميار دوالر في 34.632الى ) 2010( مميار دوالر في عام 13.293اي انيا ارتفعت من )

من اجمالي النفقات الكمية ، اال ان ىذه النفقات اتجيت نحو البنى التحتية اكثر  2013عام 
من االنواع االخرى لالستثمار وبالتالي اصبحت ىذه النفقات داعمة اكثر مما ىي منتجة او 

 ية كافة.مولدة لمقيم المضافة لمقطاعات االنتاج

( انخفاض النفقات العامة بجانبييا )الجاري 2017-2014فيما شيدت المدة )    
%( وذلك نتيجة النخفاض االنفاق الجاري 49.4واالستثماري( ، اذ بمغت نسبة انخفاضيا )

%( لمجاري ، 30.3واالستثماري عمى حدا سواء ، اذ كانت نسبة االنخفاض نحو )
( د/ب في 36بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية الى نحو )%( لالستثماري ، وذلك 56.4و)

، اضافة الى ترشيد االنفاق العام واعالن حالة التقشف في البالد نتيجة القتصار  2016عام 
االنفاق العام بدرجة اكبر عمى عسكرة وتجييز الجيش والشرطة باألسمحة والمعدات لمحاربة 

وظفي الحكومة ، اما في اخر عامين فان حجم داعش ، وتمشية امور الرواتب واالجور لم
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مميار دوالر عمى التوالي وذلك نتيجة لربط  112.397و  88500النفقات االجمالية ازاد الى 
االنفاق الحكومي ميكانيكيا باإليرادات النفطية مما سبب ارباك دائم في عمميات االنفاق السيما 

 سباب معروفة .وان البالد تفتقر الى ادارة سميمة لالقتصاد أل

 االيرادات العامة :  -4

( ارتفعت 2008-2004( نجد ان اجمالي االيرادات العامة لألعوام )23من الجدول )     
( مميار دوالر في عام 67.595الى نحو ) 2008( مميار دوالر في عام 22.703قيمتيا من )

ية الى نحو %( وذلك بسبب ارتفاع نسبة االيرادات النفط67.3، اي بنسبة  ) 2008
 2008( د/ب في عام 87.9%( ، وذلك نتيجة الرتفاع سعر برميل النفط العراقي الى )23.2)

، باإلضافة الى ارتفاع نسبة االيرادات غير  2004( د/ب في عام 31.3بعد ان كان نحو )
%( من اجمالي االيرادات 75.1النفطية ، السيما ايرادات الضرائب الكمركية والرسوم نحو )

 مة .العا

( مميار دوالر اي 45.407انخفضت اجمالي االيرادات العامة الى نحو) 2009في عام     
متأثرة باإليرادات النفطية _النسبة االكبر في االيرادات  2008%( عن عام 48.8بنسبة )

( مميار 63.127( مميار دوالر بعدما كانت نحو )40.047العامة_ التي انخفضت الى نحو )
%( وذلك بسبب االزمة المالية العالمية ، التي سببت 57.6ي بنسبة )ا 2008دوالر في عام 

( مميار دوالر ، وىذا يعتبر دليال عمى ارتباط 2.105حالة عجز في الموازنة العامة بمغ نحو )
 المؤشرات المالية المحمية باألزمات الدولية .

عد االزمة المالية ( فان تحسن االوضاع االقتصادية العالمية ب2013-2010اما المدة )    
( د/ب 105واالرتفاع التدريجي ألسعار النفط في االسواق الدولية اذ وصمت الى اكثر من )

بعدما  2013( مميار دوالر في عام 92.902ادت الى ارتفاع االيرادات النفطية العراقية الى )
لي %( ، مما انعكست ايجابا عمى اجما 42.8اي بنسبة ) 2010( في عام 53.044كانت )

%( ، لكن االيرادات غير 39.4االيرادات العامة التي ارتفعت نسبتيا لنفس المدة المذكورة الى )
( 6.937بعدما كانت ) 2013( مميار دوالر في عام 4.576النفطية تراجعت قيمتيا الى )

%( من اجمالي االيرادات العامة وذلك بسبب 51,5اي بنسبة ) 2010مميار دوالر في عام 
ىمة القطاعات واالنشطة غير النفطية في توليد االيرادات السيما حجم الضرائب انخفاض مسا
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التي شيدت اعفاءات كبيرة خالل المدة المذكورة ، مما يعكس ريعية االقتصاد العراقي واعتماد 
االيرادات العامة عمى ايرادات قطاع النفط ، اذ بمغت بنسبة قطاع النفط الى اجمالي االيرادات 

 %( لممدة المذكورة .95,3) العامة نحو

( عدم استقرار اسعار النفط العالمية بسبب الركود الذي 2017-2014شيدت المدة )     
مما انعكس عمى انخفاض النمو االقتصادي  2014اصاب اقتصادات العالم في بداية عام 

مي ( د/ب بين عا49.3( الى  ) 96.2العالمي ، اذ انخفض سعر برميل النفط العالمي من )
-2014%( لممدة )50، فبمغت نسبة انخفاض االيرادات النفطية نحو ) 2017و  2014
( ، مما انعكس ىذا االنخفاض سمبا عمى االيرادات العامة فانخفضت نسبتيا الى نحو 2017

%( لنفس المدة المذكورة ، وذلك لعدة اسباب منيا الحرب مع التنظيمات االرىابية 40.6)
مساحة العراق السيما بعض االراضي التي تحتوي عمى ابار النفط  )داعش( واحتالليا لثمث

الخام ، عمى الرغم من تحقيق االيرادات غير النفطية ارتفاعا في نسبتيا ، اذ وصمت نحو 
%( من اجمالي االيرادات الكمية ، اال انيا لم تصل الى المستوى الذي يجعميا بديال عن 20.3)

ى ان اقتصاد الدولة اليزال احادي الجانب ، اضافة الى ان االيرادات النفطية ، مما يدل عم
القطاع الخاص لم يأخذ دوره في تمويل الموازنة العامة لمحكومة بسبب التحديات والظروف 
االستثنائية التي تمر بيا البالد ، وان االيرادات النفطية عمى الرغم من انخفاض اسعارىا عالميا 

 الكبر من اجمالي االيرادات العامة .اال انيا ال تزال تشكل النسبة ا

و  77.500ارتفاع حجم االيرادات العامة التي بمغت نحو  2019و 2018سجل عامي   
، وذلك  2017% عن عام 26.3مميار دوالر عمى التوالي اي بنسبة ارتفاع نحو  88.205

عراقي الى اكثر من نتيجة لتحسن اسعار النفط العالمية وارتفاع القدرة التصديرية لمنفط الخام ال
الف برميل ، مما حقق انتعاش  250م/ب متضمنة حصة اقميم كوردستان البالغة نحو  4000

نسبي في النشاط االقتصادي في البالد بعد سنين الحرب مع عصابات داعش التي فرضت 
 عمى العراق حالة التقشف آنذاك .
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 اختالل الموازنة العامة -6

( 35.512( وصل الى نحو )2008-2004حققت الموازنة العامة فائضا مالية لممدة )   
مميار دوالر ، بسبب ارتفاع اسعار النفط العالمية الذي ساعد عمى ارتفاع حصيمة االيرادات 

 2009، اما في عام  1النفطية المولدة لإليرادات العامة في البالد مما عزز االحتياطي المتراكم
( مميار دوالر بسبب االزمة المالية العالمية 2.105ازنة العامة حققت عجزا مقداره )فان المو 

والركود االقتصادي العالمي الذي ادى الى تراجع اسعار النفط الخام التي تمول االيرادات 
العامة ، وان سوء الفيم وعدم الركون الى التحميل االقتصادي الكمي اضافة الى االرتباك 

حكومة العراقية جراء العجز ادى الى تجديد االتفاق   مع  صندوق النقد الدولي الحاصل لدى ال
في سبيل الحصول  عمى القروض الذي ليس لو  اي ضرورة ،  مما  ادى الى تعميق التبعية 

( 2012-2010االقتصادية الى الصندوق والتدخل في الشؤون الداخمية لمبالد ، اما المدة  )
( مميار دوالر نتيجة الرتفاع اسعار النفط 38حو ما يقارب )شيدت تحقيق فائض مالي ن

( د/ب ، اال ان ىذه الفوائض ذىبت ىدرا بفعل الخطط األنفاقية 100العالمية وتعدييا حاجز )
المناصب  ة رواتب واجور ومحاباة لمبقاء فيغير المدروسة ذات طبيعة تشغيمية  ) زياد

( فان الصدمة المزدوجة المتمثمة بالركود 2016-2013السيادية لمحكومة آنذاك( ، اما المدة )
االقتصادي وانخفاض اسعار النفط العالمية وارتفاع حجم االنفاق الحكومي عمى الحرب مع 
داعش ادى الى اختالل الموازنة العامة وحصول حالة عجز فييا  وبعد ان تحسنت اسعار 

لترجع الموازنة  ( مميار دوالر ،1.551حققت الموازنة فائضا ماليا نحو ) 2017النفط في عام 
باإلضافة الى االسباب انفة  –وتسجل عجزا ماليا في اخر عامين من مدة الدراسة ، وذلك 

بسبب عدم وجود جياز اداري عمى مستوى من المعرفة والتطور والرشادة لمتعامل مع  –الذكر 
       قتصاد العراقي .االوضاع االقتصادية ، وعوامل سياسية اخرى اثرت بشكل سمبي عمى اال

يعتمد عمى سمعة واحدة )النفط الخام( في تمويل  يمكن القول  بان االقتصاد العراقي    
%( من اجمالي االيرادات العامة ، مما 93الموازنة العامة والتي تصل الى نحو متوسط نسبتو )

مى اسعار النفط في يعني تبعية االقتصاد الوطني الى الخارج ، متأثرا بالتغيرات التي تحصل ع
االسواق العالمية ، اضافة الى السمبية في ان تصدر الموازنة بعجز ، لكن ان تشيد الموازنة 

                                                           
1

( وىي DFIنقصد باالحتياطي المتراكم االموال لدى الدول التي حولت من برنامج النفط مقابل الغذاء الى صندوق التنمية العراقي ) 
 1( مميار دوالر 1,6( مميار دوالر ، واالموال المجمدة والمحولة الى الصندوق التي تقارب )11,1ما يقارب )
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العامة في ختام كل عام فائضا ماليا سببو عدم انجاز العديد من الخطط والمشاريع التنموية ىذه 
ان اكثر دول العالم تصدر ىي المسالة السمبية ، وبالتالي فان االموال الفائضة تذىب ىدرا ، اذ 

موازناتيم بعجز لكن يكون )عجزا مقصودا( الغرض منو تحقيق بعض األىداف كالتشغيل 
الكامل لعوامل اإلنتاج وبعث الروح في النشاط االقتصادي أو تمويل المشاريع اإلنتاجية المقبمة 

عدة اسباب ىي )ان عمى التنفيذ ، في العراق تبدا الموازنة بعجز مخطط وتنتيي بفائض نتيجة ل
نسب االنجاز تكون غير مكتممة لمنفقات االستثمارية والتشغيمية مما يؤدي الى ارجاع المبالغ 
المخصصة الى خزينة الدولة ، او ارتفاع اسعار النفط في االسواق العالمية عن السعر المتوقع 

ن العوامل الضاغطة وعمية فان هناك جممة م الذي استندت عمييا تقديرات االيرادات العامة( .
التي تؤدي الى تحديد حجم االنفاق )الجاري واالستثماري( في العراق ، عمى الموازنة العامة ، 

  -كما يمي :

%( من اجمالي 45-35ارتفاع حجم الرواتب والتخصيصات التقاعدية ، فيي تتراوح بين ) -1
في القطاع العام ،  النفقات العامة طوال مدة الدراسة ، وذلك بسبب ارتفاع عدد العاممين

فضال عن تعديل سمم الرواتب الجديد لبعض الوزارات الذي يؤدي الى ارتفاع حجم الرواتب 
بصورة اكبر مما ىي عميو االن ، اذ ان ىذه الزيادة ال تقترن بزيادة حقيقية في حجم 

 االنتاجية .
، وقد عدلت  %( من اجمالي النفقات العامة17تستحوذ نفقات اقميم كوردستان عمى نسبة ) -2

 %( من اجمالي النفقات العامة .13ىذه النسبة فيما بعد الى )
نتيجة لمشروط المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي عمى العراق بسبب القروض التي  -3

يمنحيا لو ، تناقصت التخصيصات المالية  لدعم واستيراد الوقود ، والبطاقة التموينية التي 
 %( .4,5لى )%( ا16,8انخفضت نسبتيا من )

( ، اذ تنص 1483التعويضات المقدمة الى الكويت بموجب قرار مجمس االمن المرقم ) -4
%( من ايرادات 3,5%( من عائدات النفط العراقي ، والتي تشكل نسبة )5عمى تعويضيا )
 الموازنة العامة . 

دات %( من اجمالي االيرا3حجم االيرادات الضريبية التي وان وجدت فأنيا ال تتجاوز ) -5
العامة ، بالتالي امكانية اجراء عمميات االصالح في ىيكل القاعدة الضريبية لتسيم بنسبة 

 اكبر في تمويل الموازنة العامة في العراق .
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 المطمب الثالث : مصادر تمويل االنفاق الحكومي في الموازنة العامة 

عوائد النفطية ، ال شك بان االنفاق الحكومي في العراق يعتمد بشكل رئيسي عمى ال    
باإلضافة الى االيرادات االخرى المتمثمة باإليرادات الضريبية بشكل خاص واإليرادات السيادية 

)قانون الموازنة  -االخرى بشكل عام ، فضال عن القروض الداخمية والخارجية ، و كما يمي :
 ، اوال ( 0العامة العراقية ، المادة 

%( من ايرادات الموازنة العامة 96دات النفطية نحو )تشكل االيرا  ايرادات قطاع النفط : -1
السيما العقوبات  2003في العراق اذ ان التحول الذي طرا عمى المالية العامة بعد عام 

االقتصادية التي ازيحت عنو ، مما ادى الى زيادة حجم الصادرات النفطية تزامنا مع حالة 
، وتم تركيز الحكومة عمى تطوير القطاع ارتفاع اسعار النفط الخام في االسواق العالمية 

النفطي بالتالي تم اىمال القطاعات االنتاجية غير النفطية _التي اصابيا الدمار نتيجة 
الحرب_ وعدم تأىيميا واعادة ىيكمتيا من جديد ، ويتم تقدير االيرادات النفطية لمسنة المالية 

النفط الخام عمى اساس سعر القادمة عن طريق احتساب االيرادات المخمنة من تصدير 
 تقديري لبرميل النفط .

وتتمثل بالضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الكمركية والغرامات  االيرادات االخرى :  -2
وايرادات ايجار امالك الدولة باإلضافة الى االيرادات  1فضال عن االيرادات الرأسمالية

وااليرادات غير المصنفة االخرى ، اذ ان نسبة ىذه وخدمات الدوائر لغيرىا  2التحويمية
 . %( من اجمالي االيرادات العامة في احسن االحوال3االيرادات ال تتجاوز )

، لحكومي عند وجود عجز في الموازنةوتستخدم القروض لعممية تمويل االنفاق ا القروض : -3
ات المالية داخل البمد ، ويتمثل باالقتراض الداخمي والسيما من المصارف التجارية والمؤسس

فضال عن اصدار الحكومة لسندات وحواالت لممصارف الحكومية تخصم لدى البنك 
المركزي العراقي ، اما االقتراض الخارجي فيتمثل بالقروض الممنوحة من قبل ) البنك 

                                                           
1
ة ومثاليا بيع المباني واالنشاءات ، بيع الحواجز االمنية ، بيع ابار ومناجم ، بيع وسائط نقل بأنواعيا المختمفة ، بيع االثاث واالجيز  

 الزراعية وغير الزراعية ، بيع االسمحة واالعتدة العسكرية وغيرىا .واآلالت ، بيع االراضي 

2
وتتمثل ، فرق سعر صرف العممة االجنبية ، فرق بين اسعار البيع والكمفة الفعمية ، نفقات مستردة )البعثات وما شابو( ، الرواتب  

 استثمارات مالية داخمية وخارجية . والمكافاة المعادة الى الخزينة ، فوائد القروض الداخمية والخارجية ، ارباح
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الدولي ، وصندوق النقد الدولي ، والوكالة اليابانية لمتعاون الدولي ، والوكالة الفرنسية 
 لمتنمية ، فضال عن اصدار السندات الخارجية ( .

وان مسؤولية اعداد الموازنة في العراق تقع عمى عاتق وزير المالية اذ يقوم في شير ايار     
بإصدار تقرير عن اولويات السياسة المالية لمسنة القادمة والسيما الحد االجمالي المقدر 

يقوم وزير المالية بالتشاور مع وزير التخطيط )المقترح( لألنفاق العام ، وفي شير حزيران 
لتعميم لوائح داخمية واىداف السياسة المالية لوحدات )ىيئات( االنفاق لغرض اعداد ميزانيتيا ، 
وفي شير تموز تقوم ىذه الوحدات بتقديم طمباتيا لغرض تخصيص االموال ليا ، باإلضافة الى 

موازنة الى وزير التخطيط ، وان الطمب تقديم نسخة من الطمب لغرض تخصيص نسبة من ال
يتضمن تقدير نفقات سنة الموازنة وكما مبين في انظمة التقسيمات االقتصادية والوظيفية 
المحددة من قبل وزير المالية ، وفي شير ايمول تقوم وزارة المالية بإعداد مشروع الموازنة العامة 

تقدم في شير تشرين االول الى البرلمان  وتقديميا الى مجمس الوزراء ليصادق عمييا ، ومن ثم
 . ليصادق عمييا

ان وزارة المالية تحدد النفقات الجارية من )رواتب واجور وما شابو ذلك( وفقا لمتصنيف    
االداري ، اذ يتم اظيار التخصيصات المعتمدة في الموازنة حسب االدارة )الوزارة( التي ستقوم 

رة باإلنفاق والجباية ، وبالتالي تعطى االعتمادات الخاصة الى كل ىيئة او مديرية عامة او وزا
معنية لتباشر بعممية الصرف الخاصة بيا وعمى ضوء التقديرات التي قدمتيا انفا الى وزارة 
المالية ، اما النفقات االستثمارية فان وزارة التخطيط ىي التي تقوم بأعدادىا من خالل التعاون 

نفقات تقديرية مع بقية الوزارات المعنية التي لدييا برامج ومشاريع استثمارية لمسنة القادمة وفقا ل
 .تتوافق مع حجم المشاريع االستثمارية .
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الى تمبية كل احتياجات الحياة  2003عممت سياسة الباب المفتوح في العراق بعد عام     
السيما )الحياة االستيالكية( فضعف الضوابط والقياسات في المنافذ الكمركية وفرت سمع كثيفة 
التدفق سريعة االستيالك ومشكوكة الجودة ، لذلك فان التجارة االقميمية باتت المصدر االساسي 

( وتحويل الفوائض المالية من السوق الوطنية الى Value Addedلمولد لمقيمة المضافة )وا
السوق االقميمية ، ترافقيا وتساندىا في ذلك التجار العراقيين المقيمين ىناك ، مما ساعدت عمى 

عمى  العراق  كان لو  1البمد ، وان تخفيف الفصل السابع توليد القيمة المضافة خارج حدود
االثر في تصدير ازمات المنطقة الى االقتصاد العراقي من خالل االنفتاح التجاري السيما وان 
العراق ضعيف جدا من ناحية الصادرات اذ انو يعتمد عمى سمعة واحدة ورئيسية وىي )النفط 

 . رد كل شيء من الخارجالخام( ويستو 
 

 االقتصاد العراقي وفق تقمبات اسعار النفط العالميةالمطمب االول 5 عمق االختالالت في 

الى تحرير التجارة الخارجية )سياسة الباب  2003اتجيت السياسة االقتصادية بعد عام    
المفتوح(  وذلك لالستفادة من المزايا التي تتحقق نتيجة لتحرير وربط االقتصاد العراقي بالسوق 

تنويع االقتصاد العراقي واعادة ىيكمة القطاعات  العالمية ، ليتسنى المضي قدما في عممية
االنتاجية والعمل عمى استخدام افضل لمموارد المتاحة ، بغية تعزيز الصادرات وتنويعيا لتكون 
قادرة عمى المنافسة في االسواق الخارجية ، وتوجيو من سمطة االئتالف الحاكم ، لذلك تشكل 

ية االقتصادية لما ليا من اىمية بالغة في تدفق االموال التجارة الخارجية اداة قوية لتحقيق التنم
 والتكنولوجيا .

 
                                                           

1
العراق من ىذا والذي يعني النفط مقابل الغذاء ، وقد خرج  1991الفصل السابع : ىو البرنامج الذي اقره مجمس االمن بعد احداث  

 . 2017الفصل في عام 
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 اوال 5 اختالل هيكل الميزان التجاري العراقي

ان العراق يعتمد بصورة اساسية عمى الصادرات النفطية في تحقيق فوائض مالية ضرورية     
ستيرادات الرأسمالية في في سبيل تمويل خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ، كما تسيم اال

تحسين القدرة االنتاجية لكافة القطاعات التي تسيم بشكل مباشر او غير مباشر في عممية 
النمو االقتصادي لمبمد ان وجدت فعميا ، اذ ان ىذه االستيرادات المتمثمة بالمعدات واآلالت 

اال من خالل التجارة  الالزمة لبناء وتطوير البنى التحتية في العراق التي ال يمكن توفيرىا
الخارجية ، مما يجعل العراق يرتبط بعالقات اقتصادية واسعة مع اغمب االقتصادات العالمية 

( يبين حجم التجارة الخارجية في العراق )الصادرات واالستيرادات( 38المتطورة ، والجدول )
 -( ، كما يمي :2019-2004لممدة )

 (23جدول )
 )مميار دوالر((          3002-3002الميزان التجاري العراقي لممدة )                  

الصادرات  السنة
 النفطية

الصادرات 
 غير النفطية

اجمالي 
 الصادرات

اجمالي 
 االستيرادات

نسبة الصادرات 
النفطية الى 

 الصادرات الكمية

الميزان 
التجاري مع 

 النفط

الميزان 
التجاري بدون 

 النفط
3002 027270 224 037240 047472 49 (07292) (047307) 
3007 337470 222 327942 037223 4973 27424 (037000) 
3009 347700 07034 207734 307230 4979 47024 (307270) 
3002 247222 07007 207223 307223 4272 047009 (307202) 
3003 907000 37707 927939 237333 4970 207223 (207222) 
3004 207993 222 237207 297373 4373 77722 (297030) 
3000 737340 30204 727744 247327 4772 077232 (297499) 
3000 327009 30934 377927 707730 4974 277072 (227473) 
3003 427040 203 427243 747009 4479 277239 (737202) 
3002 347274 232 347223 747224 4477 207242 (737499) 
3002 327202 302 327709 727022 4472 207234 (737422) 
3007 247324 072 247202 247027 4479 007273 (237340) 
3009 227272 022 227340 237202 4479 77022 (237729) 
3002 797324 234 727393 237794 4472 037944 (237030) 
3003 320340 30007 370207 240390 4207 270722 (220229) 
3004 230732 00337 300203 200039 4209 200339 (230320) 

وزارة التخطيط ،  الجياز المركزي لإلحصاء مديرية   -1المصدر : الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى : 
      ( 2019-2004الحسابات القومية  ،الحسابات الموحدة ، التقارير السنوية لمصادرات واالستيرادات ، )
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اليا من طوال مدة ( ان الميزان التجاري حقق فائضا م38نالحظ من خالل الجدول )    
حقق عجزا وذلك بسبب زيادة االستيرادات الكمية عمى الصادرات   2004الدراسة ، اال عام 

الكمية نتيجة لمطمب  االستيالكي المتزايد من  السمع و الخدمات عمى اثر االنفتاح التجاري 
ن سجل %( من الصادرات الكمية ، في حي96لمبمد ، وتشكل الصادرات النفطية نسبة تفوق )

الميزان التجاري غير النفطي عجزا طوال مدة الدراسة ، وىذا يمثل اختالال ىيكميا كبيرا في 
الميزان التجاري العراقي بسبب تخمف القطاعات السمعية االخرى )غير النفطية( في حجم 

 التجارة الخارجية .

ميار دوالر ( م18.490( ارتفاعا في الصادرات الكمية من )2008-2004شيدت المدة )    
%( نتيجة 71.7، اي بنسبة ) 2008( مميار دوالر في عام 63.626الى ) 2004عام 

بعدما كان  2008( مميار دوالر في عام 61.111الرتفاع حجم الصادرات النفطية الى )
وذلك عمى اثر ارتفاع سعر و كميات النفط المصدرة   2004( مميار دوالر في عام 17.751)

 2004( م ب/ي مقارنة بعام 1.85نحو ) 2008نفط المصدرة في عام ، اذ بمغت كميات ال
( ب/ي ، فيما ارتفع سعر برميل النفط العراقي في 488التي بمغت كمية النفط المصدرة نحو )

 . ( د/ب34.4) 2004( د/ب ، بعدما كان في عام 88.8الى ) 2008عام 

العالمية في اعقاب االزمة المالية انعكس التراجع الحاد في تدفقات التجارة  2009في عام     
العالمية عمى واقع التجارة الخارجية لمبالد ، فقد ادى انكماش الطمب العالمي عمى النفط 
والتراجع في اسعاره العالمية الى انخفاض حاد في كمية الصادرات النفطية لمبالد ، فانخفضت 

ك بسبب انخفاض كمية وذل 2008%( مقارنة بعام 50نسبة اجمالي الصادرات الى نحو )
اما %( من اجمالي الصادرات الكمية ، 46.6الصادرات النفطية التي وصمت الى نحو )

( مميار دوالر 36.858فأنيا شيدت ارتفاعا بقيمة وصمت الى ) 3004االستيرادات لعام 
%( وذلك بسبب اعادة البناء والتعمير وزيادة 1007اي بنسبة ارتفاع نحو ) 2008مقارنة بعام 

 . ي في تطوير قطاع النفط في العراقالستثمار االجنبا

( تحسنت اسعار النفط العالمية وارتفع النمو االقتصادي العالمي 2013-2010اما المدة )   
مما انعكس عمى ارتفاع اسعار النفط العالمية نتيجة  لمطمب المتزايد عميو التي وصمت الى نحو 

( 89.359تفعت قيمة الصادرات النفطية الى )، اذ ار  2013( د/ب في عام 103اكثر من )
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اي بنسبة  2010( مميون دوالر في عام 52.290بعدما كانت ) 2013مميار دوالر في عام 
( 89.742%( من اجمالي الصادرات الكمية التي ارتفعت عمى اثره الى )41.4ارتفاع نحو )

، اما بالنسبة  2010%( عن عام 13.2اي بنسبة ارتفاع نحو ) 2013مميار دوالر في عام 
بعدما  2013( مميار دوالر في عام 59.349فإنيا ارتفعت قيمتيا الى ) لالستيرادات الكمية

%(    وذلك بسبب ارتفاع 33.9اي بنسبة ) 2010( مميون دوالر في عام 39.275كانت )
%( ومصنوعات متنوعة بمغت نسبتيا 38.5استيراد معدات ومكائن النقل الى نسبة )

الغذائية والوقود المعدنية والزيوت والشحوم %( باإلضافة الى ارتفاع استيرادات المواد 15.8)
 . %( عمى التوالي6.4% ، 9.8% ، 5.4الحيوانية والنباتية الى )

( متذبذبة بشكل كبير ، اذ ان جممة من االحداث تسارعت 2019-2014كانت المدة )   
الركود الحاد الذي اصاب االقتصاد العالمي في  )الصدمة المزدوجة(خالل المدة المذكورة منيا 

، واحتالل داعش لعدد من  محافظات العراق ، اضافة الى انخفاض اسعار النفط  2014عام 
تزامنا مع بدء سريان اتفاق خفض االنتاج اذي توصمت الية   2016( د/ب في عام 36الى )

زيادة انتاج النفط الصخري  دول منظمة اوبك مع منتجي النفط خارج اوبك ، باإلضافة الى
اي  2016مقارنة بعام  2017( الف ب/ي في عام 419لمواليات المتحدة االمريكية الى نحو )

( م ب/ي كل ىذه االسباب ادت الى حصول  5.806%( ليصل الى نحو) 9.2بنسبة ارتفاع )
لتي انعكست اختالل في حجم التجارة الخارجية لمعراق ، السيما في كمية الصادرات النفطية ا

سمبا عمى اجمالي الصادرات الكمية ، اما حجم االستيرادات الكمية فإنيا ايضا تأثرت سمبا نتيجة 
%( من اجمالي التجارة الخارجية 7.7لألسباب المذكورة اعاله ، اذ انخفضت نسبتيا الى )

 ولنفس المدة اعاله .

من اختالالت ىيكمية وذلك بان الميزان التجاري العراقي يعاني مما سبق يمكن القول    
العتماده عمى مورد وحيد في حجم الصادرات الكمية وىي )صادرات النفط الخام( ، التي تشكل 
النسبة االكبر من اجمالي الصادرات ، وعمى الحكومة العراقية عمى االقل بان تستغل الفوائض 

ة إلنتاج المشتقات النفطية المالية المتحققة في الميزان التجاري في تطوير وانشاء البنى التحتي
وتطوير الصناعات البتروكيماوية ومن ثم تسيم في تنويع الصادرات ولو في االجل المتوسط ، 
عمى ان تراعي الفوائض المالية في المستقبل الى اجراء التنويع الحقيقي لبقية القطاعات 

حمي عن طريق جممة من االنتاجية االخرى )غير النفطية( ، بالتالي تساعد في تمبية الطمب الم
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السياسات التجارية واالقتصادية المترابطة ليتحقق النمو الحقيقي والرفاىية االقتصادية لكافة 
 المواطنين في البالد .

 ثانيا 5 الضرائب الكمركية وسياسة االغراق السمعي

شارا بين تعتبر الضرائب الكمركية واحدة من اكثر االدوات الحماية التجارية استخداما وانت    
الدول ، اذ انيا مبمغ من المال تفرضو الحكومة عمى كل السمع او بعضيا المستوردة من 
الخارج بيدف حماية المنتجات المحمية من المنافسة الخارجية او لتوليد االيرادات التي تسيم في 

ام في العراق من الضروري اصالح نظ، زيادة االيرادات العامة الممولة لمنفقات الحكومية 
الضرائب الكمركية من خالل رفع فاعمية وكفاءة االدارة الكمركية التي تعزز من نجاح سياسات 
التجارة الخارجية في تنمية الصادرات والسيما غير النفطية منيا وجذب االستثمارات مما يؤدي 

حة فضال عن مكاف،الى توفير حصيمة ايرادات تسيم في زيادة حجم االيرادات العامة في البالد 
الحدودية والتي تسببت في انخفاض ايرادات المنافذ الكمركية لمسمع  المنافذ الفساد المستشري في

 . والرخيصة الثمنالمستوردة مما ساعد في اغراق السوق المحمية بمختمف السمع الرديئة 

في  2003ادت سياسة االغراق السمعي التي ازدادت من خالل االنفتاح التجاري بعد عام     
عراق الى تراجع القطاعات االنتاجية السيما )قطاعي الصناعة والزراعة( ، اذ ان اغمب السمع ال

المستوردة ىي من نوعية السمع الرديئة التي نافست المنتجات المحمية وازاحتيا عن السوق 
تصاد العراقي عمى العالم بسبب رخص اسعارىا ، بالتالي ساعد ذلك عمى انكشاف االق

افة الى ان غياب القوانين والتشريعات التي تتحكم بعممية االستيراد _وان ، باإلضالخارجي
وجدت فإنيا ال تفعل بسبب الفساد_ ، فضال عن اتجاىات الحكومة نحو التحول الى اقتصاد 
السوق دون المرور بفترة انتقالية توجييية تكون بمثابة الخطوات االساسية لمتييؤ نحو 

اسة االغراق ابعاد خطيرة عمى االقتصاد العراقي وذلك ألنيا خصخصة القطاع الحكومي ، ولسي
تبقي المنتجات والصناعات المحمية دون فاعمية تذكر في تمبية الطمب المحمي كونيا مرتفعة 
الثمن ، وتؤدي الى استنزاف العممة الصعبة المتأتية من بيع مورد ناضب )اي النفط الخام( 

، وعميو فان لمكافحة ىذه الظاىرة البد من العمل عمى مقابل سمع استيالكية منخفضة الجودة 
جممة من اصالحات لمضرائب الكمركية منيا تطوير القوانين الكمركية بما ينسجم ونظم العمل 
الكمركية الحديثة والتطورات في المناخ التجاري العالمي لمقررات منظمة التجارة العالمية، 
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عمى ارض  2010( لسنة 11المنتجات العراقي رقم )باإلضافة الى تفعيل العمل بقانون حماية 
الواقع ، الذي جاء منسجما مع التغيرات التي لحقت باالقتصاد العراقي من انفتاح تام لمتجارة 

 الخارجية في البالد .
 

 المطمب الثاني 5 تحميل مساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج المحمي االجمالي لمعراق

، ية في بنيتو االقتصاديةلقد عانى االقتصاد العراقي خالل مراحل طويمة من اختالالت ىيكم    
وما   2003السيما بعد مخمفات الحروب والحصار االقتصادي وصوال الى احتالل العراق عام 

بعده من احتالل داعش الى مساحة واسعة من ارض العراق ، وما نتج من فوضى اقتصادية 
تماعية ادت الى اضعاف قدرة القطاعات االنتاجية )عدا قطاع النفط( الى التشابك وسياسية واج

القطاعي ، ان ريعية االقتصاد العراقي جعمتو يعتمد بالدرجة االساس عمى حجم الصادرات 
النفطية في تحقيق العوائد المالية لمبالد ، بالتالي تعمقت االختالالت في القطاعات كافة ، فنجد 

ع متطور يتصف بأىميتو النسبية الى الناتج المحمي االجمالي ، واالخر قطاعات ان ىناك قطا
متخمفة تتصف بانخفاض نسب مساىمتو في الناتج المحمي االجمالي، اذ ان حجم الطمب 
المحمي اكبر من االنتاج المحمي مما ادى الى االعتماد عمى حجم االستيرادات لتمبية احتياجات 

( يبين قيم 39)االستيالكية واالستثمارية( ، وفيما يمي الجدول )الطمب المحمي من السمع 
( ، 2019-2004مساىمة القطاعات االقتصادية في الناتج المحمي االجمالي العراقي لممدة )

 -كما يمي :
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 (24جدول )
(            3004-3002)( لممدة 000=3002الناتج المحمي االجمالي لمعراق حسب االنشطة االقتصادية  باألسعار الثابتة )

 )نسبة مئوية %(
 السنة

الزراعة 
 والغابات

قطاع 
 النفط

الصناعة 
 التحويمية

الكهرباء 
 والماء

البناء 
 والتشييد

النقل 
 والمواصالت

تجارة الجممة 
 والمفرد والفنادق

المال والتامين 
 وخدمات العقارات

خدمات التنمية 
 االجتماعية

3002 702 7209 007 009 300 0004 900 302 309 
3007 904 7002 002 002 202 0002 902 307 402 
3009 904 7002 007 002 202 300 903 302 0302 
3002 204 7207 009 003 202 907 903 402 0302 
3003 203 7702 007 003 207 902 903 403 0309 
3004 204 7202 002 004 202 903 902 409 0200 
3000 209 7002 002 004 900 902 903 0003 0307 
3000 204 7300 009 000 703 900 902 404 0200 
3003 203 7009 002 002 903 202 904 402 0303 
3002 200 2407 007 003 309 903 300 200 0300 
3002 200 7002 000 000 300 202 303 902 0003 
3007 307 7400 004 000 700 209 303 203 0009 
3009 300 9207 003 000 200 203 902 207 0000 
3002 003 9200 003 002 202 203 903 702 0002 
3003 004 9202 000 000 207 303 704 703 0009 
3004 002 9204 003 004 202 300 900 700 0002  

الحسابات الموحدة ، سنوات واعوام مختمفة المصدر :  وزارة التخطيط العراقية ، مديرية الحسابات القومية ، 
(2004-2019. )

( ان نسبة مساىمة قطاع النفط في الناتج المحمي االجمالي 39نالحظ من خالل الجدول )   
اي بنسبة ارتفاع طوال  2019% في عام 63.9وارتفعت الى  2004% في عام 54.6بمغت 

%( ، في حين بمغت نسبة مساىمة القطاعات االخرى نحو 64.4مدة الدراسة نحو )
ير النفطية تعاني من ضعف في امكاناتيا )التخصيصية %( ، بالتالي ان القطاعات غ35.6)

واالستثمارية( ، اذ ان العراق يعتمد عمى كميات النفط المصدرة الى الخارج في توليد العوائد 
)االستيالكي  –ان لم يكن بأكممو  –المالية ، اضافة الى ان اغمب الطمب المحمي 

في لمقطاعات االقتصادية الرئيسية توضيح واالستثماري( يتم تمبيتو من الخارج ، وفي ما يمي 
 -العراق ، كما يمي : 
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 قطاع الزراعة والغابات 5  -0

ان القطاع الزراعي كان من اىم القطاعات االساسية والمحركة لالقتصاد العراقي ، اذ انو     
 يعمل عمى توفير السمع الغذائية لمسكان اضافة الى تشابكو مع الصناعات التحويمية من خالل
توفيره الكثير من المواد االولية ، اال ان اسباب كثيرة سببت دمار ىذا القطاع الحيوي في 
االقتصاد الوطني ، السيما الدمار الذي حصل في البنى التحتية االساسية نتيجة لمظروف التي 

، اضافة الى االنفتاح التجاري الذي ادى الى اغراق السوق  2003مر بيا البمد بعد عام 
ة بالسمع والمحاصيل المستوردة ، فضال عن عدم قدرة المنتوج المحمي من منافسة السمع المحمي

، وبمغت نسبة  الرتفاع سعر صرف العممة المحمية والمحاصيل الزراعية المستوردة نتيجة
%( ، وىذا يعبر عن 4.67متوسط مساىمة قطاع الزراعة في الناتج المحمي االجمالي نحو )

ىذا القطاع ، وذلك وعمى الرغم من وجود وزارة لمزراعة اال ان ىذه  مدى حجم االختالل في
، فضال عن ضعف  2003الوزارة لم تستطيع اعادة تنشيط القطاع الزراعي بعد عام 

االجراءات الحكومية المتمثمة ) بالسياسة الزراعية ( التي تدعم  وتنيض بيذا القطاع ، والنتيجة 
محاصيل الزراعية والمواد الغذائية ، ومن ناحية اخرى نجد ان ان ارتفعت استيرادات البمد من ال

%( وذلك بسبب 10لم يتجاوز ) ( 20يبينها الجدول ) عدد العاممين في ىذا القطاع  والذي
جممة االسباب التي ذكرت اعاله  فضال عن ىجرة الفالحين من الريف الى المدينة بسبب 

العواصف الرميمية التي ساعدت عمى انتشار انتشار المموحة في االراضي الزراعية وىبوب 
ظاىرة التصحر في اغمب االراضي الزراعية في البالد ، وعدم دعم الحكومة لمفالح لتشجيعو 

 عمى الزراعة والتشبث باألرض الزراعية  .

 قطاع النفط )التعدين والمقالع( 5 -3

ان الموارد الناضبة السيما النفط والغاز الطبيعي تعد مصدرا كبيرا لراس المال السمعي     
والنقدي ، اذ تسيم وبنسبة ومقدار كبير في عممية التراكم الرأسمالي ، السيما في الدول المنتجة 
 لمنفط ومنيا العراق كونيا مصادر غير متجددة )ناضبة( ، فكل برميل نفط يستخرج يؤدي الى

نقص في الثروة النفطية وال يمكن اعادة انتاج بديل لو ، اذ يعتبر المورد المالي االساسي لرفد 
( 100الموازنة العامة في البالد ، ذلك بعد ان ارتفعت اسعار النفط العالمية الى اكثر من )

د/ب ، بالتالي اصبح ىذا القطاع المصدر الرئيسي لمنمو االقتصادي في العراق لما تشكل 
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%( طوال مدة الدراسة ، وان ىذا يعكس احادية 64.4سبتو في الناتج المحمي االجمالي نحو )ن
االقتصاد العراقي وعد وجود تنوع في ىيكل القطاعات االنتاجية ، اذ ان نسبة متوسط مساىمة 

%( ىذا 66.6قطاع النفط  في الناتج المحمي االجمالي طوال مدة الدراسة وصمت الى نحو )
%( ، 4من جانب اخر فان نسبة عدد العاممين في ىذا القطاع لم تتجاوز حاجز )من جانب ، 

وحسب التقرير الصادر من وزارة النفط العراقية لمبادرة الشفافية لمصناعات االستخراجية في عام 
% ( في حقمي 75نحو )  2015بمغ عدد العاممين االجانب في ىذا القطاع في عام  2016

%( في حقل الزبير وعكاس ، 95% ( في حقل  الغراف ،  و ) 71)  غرب القرنة و بدرة ، و
%( في حقل مجنون ، اذ ان ارتفاع نسب العمالة االجنبية في ىذه الحقول تعكس غياب 36و )

الرقابة من الجيات المعنية وتتعارض مع بنود جوالت التراخيص التي تشير الى ان نسبة 
 %(.30العمالة الوطنية تكون بحدود )

 5  طاع الصناعات التحويميةق -3

تعتبر من القطاعات الميمة في البالد ، اذ تتضمن صناعات مختمفة مثل )الصناعات     
البتروكيماوية ، وصناعة الغزل والنسيج والمالبس ، والصناعة االلكترونية  وغيرىا ( ، وبعد 

انخفضت نسبة مساىمة ىذا القطاع في الناتج المحمي االجمالي ، اذ بمغت متوسط  2003عام 
%( ، وىذه نسبة تعبر عن مدى االختالل الييكمي ليذا القطاع الميم ، 1.77و )المساىمة نح

وزيادة االعتماد عمى قطاع النفط الذي اثر سمبا عمى انشطة الصناعات التحويمية ، وما يجري 
حاليا في العراق ىو كمما ازدادت العوائد النفطية انخفض نسبة االعتماد عمى الصناعات 

قيقة االمر ان زيادة عوائد النفط تؤدي الى ارتفاع مساىمة الصناعات التحويمية ، لكن في ح
التحويمية في االقتصاد العراقي لتعوض مستقبال نضوب النفط الخام ، فضال عن ان نسبة 

%( ، وذلك بسبب توقف غالبية المنشاة 16العاممين في ىذا القطاع لم يتجاوز حاجز )
من حروب وارىاب و انفتاح التجارة الخارجية التي  الصناعية في البالد نتيجة لظروف البالد

ادت الى استيراد مختمف السمع والبضائع الى داخل البالد مما ادى الى غمق اكثر المصانع 
 بسبب ارتفاع تكاليف االنتاج محميا .
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  قطاع الخدمات والتنمية االجتماعية 5 -4

لناتج المحمي االجمالي طوال %( من ا64.2ارتفعت نسبة نمو قطاع الخدمات الى نحو )  
مدة الدراسة ، ونالحظ ان قيمة متوسط ىذا القطاع في الناتج المحمي االجمالي كانت 

%( ، وىي نسبة متدنية مقارنة بدول الجوار مثل ايران والسعودية ، ويتضمن ىذا 13.75)
امين والتعميم القطاع الحيوي انشطة كل من )الصحة والنقل والمواصالت والتجارة والتمويل والت

باإلضافة الى الخدمات االخرى( ، وان نسبة العاممين في ىذا القطاع  ىي  االكبر  مقارنة  
%( طوال مدة 78.12بالقطاعات الثالث انفة الذكر ، اذ  بمغ متوسط  عدد العاممين نحو )

بب الحرب الدراسة ،  وعمى الرغم من التدىور والدمار الذي حل بالبنى التحتية ليذا القطاع بس
واالرىاب اال انو بقي في المرتبة الثانية بعد القطاع النفطي بنسبة اسيامو في الناتج المحمي 

 االجمالي في العراق .

 (20جدول )
 ( %3004-3002نسب العاممين في القطاعات االنتاجية في العراق لممدة )

 الخدماتقطاع  قطاع الصناعة التحويمية القطاع النفطي القطاع الزراعي السنة
3002 3729 3703 07744 22702 
3007 7722 3702 00734 30799 
3009 9790 3730 4790 30797 
3002 2739 3720 02700 29794 
3003 3709 3774 07722 22740 
3004 2730 3777 3770 32723 
3000 2700 3773 4742 30724 
3000 2790 3779 00730 23744 
3003 3700 3793 00724 23734 
3002 3720 3744 00722 22743 
3002 3773 2720 00720 29732 
3007 4702 2703 00792 29702 
3009 4722 2733 03737 27730 
3002 3732 2729 03730 27779 
3003 3030 2020 03023 27022 
3004 * 3022 2024 03039 27040 

التخطيط العراقية ، الجياز المركزي لإلحصاء المصدر : الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى : وزارة 
 وتكنولوجيا المعمومات ، المجموعة االحصائية السنوية ، اعوام مختمفة ، صفحات متفرقة . * بيانات اولية .
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، و  2014-2010وعمى الرغم من الخطط الخمسية التي وضعتيا الحكومة لألعوام )   
البرلمان وتصادق عمييا وتصبح واجبة  ( اال انيا لم تكن تصدر بقانون من2013-2017

لقطاعات الزراعة و النفط التنفيذ لكل الوزارات والدوائر الحكومية ، اذ ان خطط التنمية 
)خطة التنمية  -جاءت وفق اىداف استراتيجية متنوعة ، ىي :والصناعة التحويمية والخدمات 

  -( ، ففي قطاع الزراعة 095ص  3002-3002و  04ص  3002-3000الوطنية ، 

 زيادة دور االنتاج الزراعي المحمي في تحقيق االمن الغذائي .  -1
رفع مساىمة قطاع الزراعة في الناتج المحمي االجمالي وتكوين راس المال الثابت ،  -2

 واعتبار القطاع الزراعي كقطاع اساسي في تنويع االقتصاد العراقي .
 والعمل عمى تثبيت الكثبان الرممية . مكافحة ظاىرة التصحر -3

فان اىداف الخطة الخمسية جاءت وفق رؤية استراتيجية ألىداف  النفط قطاعاما في مجال    
 -مختمفة ىي :

( م ب/ي في 905الى نحو ) 2012( م ب/ي في عام 302زيادة انتاج النفط الخام من ) -1
 . 2017عام 

 .2017( م ب/ي في عام 6م ب/ي الى )( 206االرتقاء بارتفاع تصدير النفط الخام من ) -2
( م/ب 100987من ) تدريجيا التصدير مستودعات في الخام لمنفط الخزنية الطاقة زيادة -3

 . 2017( م/ب في عام 300057الى )
باإلضافة الى اىداف اخرى تعمل عمى زيادة النمو االقتصادي في ىذا القطاع الرئيسي في   

 ودعم وتصديره النفط انتاج مجال في لمعراق متقدم اكتساب موقعاالقتصاد العراقي والعمل عمى 
االجيال  حقوق يحفظ وبما عالمياً  لمعراق الحيوي الدور لديمومة والغازي النفطي االحتياطي
 القادمة . 

 عراقية صناعة فان الرؤية االستراتيجية تروم تحقيق قطاع الصناعات التحويميةاما في   
، عالمية شراكات بناء و تنافسية اعمال بيئة ظل في الوطني االقتصاد تنويع في بفاعمية تساىم

 -وتيدف الى :
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 المحمي الناتج اجمالي في النفطية غير واالستخراجية التحويمية الصناعات مساىمة زيادة -1
 االجمالي .

 كصناعة المحمية السوق لحاجة الميزة ذات وخاصة المختمفة الصناعات تغطية درجة زيادة -2
 .المواد االنشائية وغيرىااالسمدة ، و صناعة  صناعة و ، الغذائية الصناعات ، و التصفية

 العمل فرص وتوليد الصناعي االنتاج في بالمساىمة العراقي الخاص القطاع دور تعزيز -3
 العام . القطاع مع الشراكات بناء وفي  الجديدة

 غير من واالستخراجية التحويمية الصناعات في االجنبي لالستثمار الجاذبة البيئة خمق -4
 . النفط

بكافة صنوفيا وانواعيا تشير الى ضرورة  لقطاع الخدماتاخيرا فان االىداف االستراتيجية    
تطويرىا والعمل عمى االرتقاء بيا ، السيما قطاع المباني والنقل والمواصالت والبنوك والتامين 
فضال عن قطاع التربية والتعميم والصحة ، لما ليا من اثار مباشرة في عممية التنمية 

تنويع اقتصادي في الناتج المحمي  االقتصادية واالجتماعية الشاممة التي تؤدي الى تحقيق
االجمالي في البالد ومن ثم زيادة النمو االقتصادي وتقميل االعتماد عمى الريع النفطي في 

احتل داعش اراضي واسعة من  العراق و عمى اثره لم  2014المستقبل ، في منتصف عام 
ذي ال يمبي الطموح ، وضعت اال المقدار اليسير وال تتحقق وتستكمل الخطط  و االىداف  التي

اذ ان الخطط الخمسية بقيت حبرا عمى ورق ولم ينفذ منيا اال القميل القميل ، بالتالي اصبحت ال 
جدوى منيا مقارنة بالخطط الخمسية التي تضعيا بقية دول العالم السيما )االمارات والنرويج 

ى االىداف المنشودة ، مما اثرت وايران( وتمتزم كل الدوائر والوزارات المعنية بتنفيذىا لموصول ال
 وبشكل مباشر في احداث تطور في كل المجاالت والتخصصات في البالد .

 

 المطمب الثالث 5 جدلية العالقة بين اختالل الهيكل السمعي ودرجة تبعيته الى الخارج  

حقيق ان اعتماد التجارة الخارجية في العراق عمى الكميات المصدرة من النفط الخام في ت     
فوائض مالية عمق حجم االختالل في الميزان التجاري ، اذ ان عدم وجود تنويع في حجم 
صادرات العراق يجعل البمد منكشفا اقتصاديا  ويتسم بالتبعية الى االسواق الخارجية ، بمعنى 
ان انخفاض سعر برميل النفط في االسواق العالمية سوف يؤثر مباشرة عمى االقتصاد العراقي، 
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يعتمد في صادراتو عمى مصدر وحيد ىو )النفط الخام( ، اما حجم استيرادات العراق فان اذ 
سياسة االنفتاح التجاري اسفرت عن زيادة حجم االستيرادات نتيجة لضعف القطاعات 
االقتصادية السيما )الزراعي والصناعي( عمى تمبية الطمب المحمي من السمع والخدمات 

 ختالل في حجم التجارة الخارجية لمبالد .االساسية ، مما عمق حجم اال

 (20جدول )
 )مميار دينار(    3002الهيكل السمعي لمصادرات واالستيرادات في العراق لعام          

 قيمتها السمعة المصدرة
االهمية 

 النسبية% *
 قيمتها السمعة المستوردة

االهمية 
 النسبية %

 772 322472 المواد الغذائية والحيوانية الحية 070 2273 المواد الغذائية والحيوانية الحية
 072 74972 المشروبات والتبغ 070 ــــــــ المشروبات والتبغ

المواد الخام غير الغذائية عدا 
المواد الخام غير الغذائية عدا  070 0772 الوقود

 073 33972 الوقود

الوقود المعدنية وزيوت التشحيم 
 4473 9309974 المتعمقة بها

الوقود المعدنية وزيوت التشحيم 
 473 224370 المتعمقة بها

 972 342277 زيوت وشحوم حيوانية ونباتية 070 ـــــــ زيوت وشحوم حيوانية ونباتية
 972 202274 المواد الكيماوية 070 ــــــــ المواد الكيماوية
 0072 732370 سمع مصنعة 070 073 سمع مصنعة

 2377 0292073 مكائن ومعدات نقل 070 2273 مكائن ومعدات نقل
 0773 237370 مصنوعات متنوعة 070 ــــــــ مصنوعات متنوعة
 374 022073 السمع غير المصنفة 070 ــــــــ السمع غير المصنفة

 00070 2734374 المجموع 00070 9302474 المجموع
المصدر : الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى : البنك المركزي العراقي ، التقرير االقتصادي السنوي لعام 

االىمية النسبية ىي نفسيا درجة التركز السمعي وتستخرج من خالل قسمة   ⃰.    53، ص 52، ص 2017
 سبة الى االستيرادات .قيمة صادرات السمعة مقسومة عمى اجمالي الصادرات الكمية ، وىكذا بالن

 

من الجدول اعاله نجد ان درجة التركز السمعي لفقرة الوقود المعدنية التي تضم )النفط الخام    
%( من اجمالي الصادرات الكمية ، 99.8ومنتجاتو( سجمت اعمى نسبة مساىمة بمغت نحو )
الستيرادات فان درجة %( ، اما ىيكل ا0.2فيما سجمت بقية الفقرات النسبة المتبقية والبالغة )

التركز السمعي لفقرة المكائن ومعدات النقل حققت اعمى نسبة مساىمة في االستيرادات الكمية اذ 
% 15.8%( يمييا فقرتي مصنوعات متنوعة وسمع مصنعة بواقع نسبة نحو )38.5بمغت نحو )

ىم الدول  2017%( عمى التوالي ، فيما كان اىم الشركاء التجاريين لمعراق في عام 11.4و 
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، ولالستيرادات   %(61.4اآلسيوية بالمرتبة االولى بواقع نسبة استحواذ لمصادرات نحو )
%( من اجمالي صادرات العراق تقابميا 24.3%( ، تمييا دول اوربا الغربية بنسبة )49.1)

 (  يبين بقية الشركاء التجاريين لمعراق في42%( من استيرادات العراق ، والجدول )13نسبة )
   -، كما يمي : 2017عام 

 (23جدول )
 )مميار دينار(    3002تطور حجم التجارة الخارجية لمعراق مع اهم الشركاء التجاريين لعام      

 الصادرات الدولة
المساهمة في 

اجمالي 
 الصادرات%

 االستيرادات
المساهمة في 

اجمالي 
 االستيرادات%

 3703 0032302 702 292404 الدول العربية 
 0200 749903 3202 0979009 دول اوربا الغربية

 709 372002 000 ــــــ دول اوربا الشرقية 
 2400 3372903 9002 2032202 الدول اآلسيوية

 000 2903 003 02903 دول افريقيا عدا العربية
 700 334209 203 720903 دول امريكا الشمالية
 002 74902 004 90202 دول امريكا الجنوبية

 000 2903 070 ـــــــ دول اوقيانوسيا
 00000 2734304 00000 9302404 المجموع العام

 .  2017المصدر : البنك المركزي العراقي ، دائرة االحصاء واالبحاث ،     

% 7.8وقد سجمت نسبة صادرات العراق الى كل من امريكا الشمالية والدول العربية نحو )    
%( من صادراتيا الى العراق ، اما بالنسبة 25.8% و 5.0%( عمى التوالي مقابل )5.3و 

%( فكانت لدول امريكا الجنوبية ودول افريقيا عدا العربية 1المتبقية من الصادرات البالغة )
%( ، وبمغت نسبة استيرادات العراق 1.4ة استيرادات العراق من ىذه الدول نحو )مقابل نسب

%( من اجمالي االستيرادات ، اما النسبة المتبقية من االستيرادات 5.6من دول اوربا الشرقية )
 %( كانت من نصيب دول اوقيانوسيا .0.1البالغة )

-2004دي لمعراق لممدة )( نالحظ حجم االنكشاف االقتصا43ومن خالل الجدول )    
%( ، 55-45( ، و بمغت نسبة االنكشاف طوال مدة البحث اكبر من المعدل العالمي )2019

بيذا يعتبر االقتصاد العراقي منكشفا اقتصاديا امام بقية االقتصادات العالمية ، اذ ان الميزان 
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الة عدم بسبب ظروف الحرب فضال عن وجود ح  2004التجاري حقق عجزا ماليا في عام 
االستقرار االقتصادي ، بعدىا حقق الميزان التجاري فائضا ماليا طوال مدة الدراسة ، و ان ىذا 
الفائض ال يعود الى تنويع وقوة القاعدة االنتاجية لمقطاعات غير النفطية ، وانما الى زيادة 

لنسبة االكبر في العوائد المالية المتحققة في قطاع النفط نتيجة الرتفاع اسعارىا والتي تشكل ا
 حجم صادرات البمد.

 (22جدول )
 (3004-3002درجة االنكشاف االقتصادي في العراق لممدة )

 السنة
GDP 
)مميار 
 دوالر(

GDP   بدون
 النفط

 )مميار دوالر(

نسبة 
الصادرات 

النفطية الى 
GDP% 

نسبة 
الصادرات 

غير النفطية 
 %GDPالى 

نسبة 
الصادرات 
الكمية الى 

GDP% 

نسبة 
االستيرادات 
الكمية الى 

GDP% 

درجة 
االنكشاف 
 االقتصادي

% 

درجة 
االنكشاف 
االقتصادي 

 بدون النفط %
⃰ 

3002 947043 207200 3779 070 3972 3373 7277 9774 
3007 207302 227939 2379 070 2272 3972 7474 7972 
3009 227322 297923 2472 072 2070 3374 9472 9072 
3002 337203 207022 2279 070 2772 3270 9473 7273 
3003 0007030 277204 9072 372 9373 2377 4277 2370 
3004 0027333 237479 2373 079 2477 2272 2273 2972 
3000 0027003 777022 2773 370 2273 2272 3373 2772 
3000 0337943 737402 9279 370 9473 2073 00074 4072 
3003 0207330 927424 9270 073 9272 2370 00472 3273 
3002 0707974 297043 7472 073 7477 2472 4373 2372 
3002 0227792 207293 7270 070 7273 2970 4270 2272 
3007 0777002 927732 2072 070 2073 3770 7974 9072 
3009 0297229 937992 3272 070 3273 3074 2972 9074 
3002 0227304 937009 2370 073 2373 3072 7274 7270 
3003 3070902 230322 2309 004 2409 0302 7300 7300 
3004 3330220 220720 2702 003 2900 0300 7200 7902 

* حاصل جمع الصادرات غير  ( .21المصدر : الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول )
    االستيرادات الكمية مقسومة عمى الناتج المحمي االجمالي بدون النفط .النفطية مع 

التي بمغت نحو  2016( حققت اقل نسبة انكشاف لمصادرات في عام 43من الجدول )    
( مميار دوالر نتيجة 43.7%( وذلك بسبب انخفاض قيمة الصادرات النفطية الى )24.8)

( د/ب بعد ان كانت نحو ما يقارب 36النخفاض اسعار النفط العالمية التي وصمت نحو )
عن تباطؤ االقتصاد العالمي ووفرة المعروض النفطي ، ، فضال  2015( د/ب في عام 47)
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وتراجع الطمب عمى الطاقة كل ىذا جاء  بالتزامن  مع احتالل داعش لعدد من محافظات البمد 
التي بمغت نحو  2019، اما اقل نسبة انكشاف لالستيرادات  كانت في عام  2014في عام 

ض القدرة الشرائية لمفرد نتيجة %( وذلك بسبب ركود النشاط االقتصادي وانخفا18.0)
النخفاض نصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي ، فضال عن االحتجاجات التي طالت 

 اغمب المدن في البالد والتي عمى اثرىا اغمقت بعض المنافذ الحدودية كمنفذ بدرة والشالمجة .

%( 69.8نحو )التي بمغت  2011فيما كانت اعمى نسبة انكشاف لمصادرات في عام      
( د/ب ، التي تعكسيا نسبة 107وذلك بسبب ارتفاع اسعار النفط العالمية الى ما يقارب )

الصادرات النفطية الى اجمالي الناتج المحمي اذ وصمت الى اعمى نسبة ليا في نفس العام 
%( مما يؤشر تأثر االقتصاد العراقي بعوامل خارجية )اسعار النفط( نتيجة 67.6وبمغت )

مادىا عمى سمعة وحيدة في حجم الصادرات االجمالية ، اما بالنسبة الى االستيرادات فان العت
%( وذلك بسبب ارتفاع النمو 42.1بمغت نحو ) 2012اعمى نسبة انكشاف سجمتيا في عام 

( 25.173%( عمى اثر نمو النفقات االستثمارية الى )8.6االقتصادي في البمد الى نحو )
%( مما ادى الى 39.4( مميار دوالر اي بواقع نسبة )15.241نت نحو )مميار دوالر بعدما كا

ارتفاع الطمب المحمي عمى المكائن واآلالت والمعدات تماشيا مع الظروف تغيرات اسعار النفط 
 ارتفاعا .

وذلك الن االقتصاد  2016اما درجة االنكشاف االقتصادي فان اقل نسبة تحققت في عام     
نب ويعتمد عمى سمعة النفط في تمويل ايراداتو العامة ومن ثم النفقات العراقي احادي الجا

،  ان  2011العامة والنفقات االستثمارية ، وان اعمى نسبة انكشاف اقتصادي سجمت في عام 
( ادى الى تأثر االقتصاد العراقي )ارتفاعا 2016-2011تقمبات اسعار النفط بين عامي )
اد الوطني يعاني من درجة انكشاف عالية نتيجة العتماده وانخفاضا( ، مما يعني ان االقتص

 عمى سمعة وحيدة )النفط الخام( ، التي تتأثر دائما بتغيرات اسعار النفط في االسواق العالمية .

نظرا لكون االنكشاف االقتصادي يؤثر من خالل عدم االستقرار في العوائد المالية لمحكومة،    
اق الحكومي ، ولو قمنا بمقارنة العراق مع التجارب المختارة لوجدنا بالتالي فانو يؤثر عمى االنف

ان االنكشاف االقتصادي لمعراق يختمف عن بقية الدول االخرى التي تتشابو اقتصاداتيا مع 
  -اقتصاد العراق من خالل عدة قنوات رئيسية اخرى ىي :
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( Corruptionفساد )ان االنكشاف االقتصادي قد يؤثر عمى توازن الموازنة من خالل ال -1
الذي غالبا ما تكون الدول النفطية اكثر  1ويمكن التمييز بين وجود )االنكشاف الطبيعي(

تعرضا لو ، مما يمكن ان تصبح اكثر فسادا بسبب توفر الريع النفطي ، اما النوع االخر 
، من االنكشاف فانو يعود الى الدول ذات االستراتيجيات والخطط المنفتحة نحو الخارج 

 0 ل من الفساد وتوازن موازنة افضلفميا مستويات اعمى من المنافسة واق
االنكشاف االقتصادي يزيد من التفاوت في توزيع الثروات الذي بدوره يزيد من الطمب عمى  -2

 السمع العامة ، بالتالي تنقص بصورة متزامنة من قدرة الحكومة عمى تحصيل الضرائب .
ان االنكشاف االقتصادي يرتبط بصورة طردية )ايجابية( مع توازن الموازنة ، اذ ان تسرب  -3

الطمب المحمي )االستيالكي واالستثماري( الى الخارج ، فضال عن الكمف الناتجة من 
مصاعب المدفوعات الخارجية ستجعل من العجوزات العالية اقل جاذبية منيا في الدول 

 االقل تجارة وانفتاحا . 

تم احتساب درجة االنكشاف  لموقوف اكثر حول تبعية االقتصاد الوطني الى الخارج   
)حاصل جمع الصادرات غير النفطية مع االستيرادات الكمية االقتصادي بدون النفط من خالل 

، اذ نالحظ ان درجة االنكشاف  مقسومة عمى الناتج المحمي االجمالي بدون النفط(
%( طوال مدة الدراسة بسبب 50-45لنفط تجاوزت المعدل العالمي )االقتصادي لمعراق بدون ا

ارتفاع نسبة االستيرادات الكمية لتمبية االحتياجات المحمية من السمع االستيالكية واالستثمارية ، 
وذلك نتيجة لزيادة النمو االقتصادي  2011وان اعمى نسبة انكشاف تحقق كانت في عام 

بدون النفط ، فضال عن ارتفاع نسبة الصادرات غير النفطية  وتحسن الناتج المحمي االجمالي
%( من اجمالي الصادرات الكمية ، وان ىذا المؤشر 2.1الى الناتج المحمي االجمالي الى )

لالنكشاف االقتصادي بدون النفط يعطي صورة حقيقية عن مدى اعتماد العراق عمى الخارج 
ورة اكثر وضوح لالقتصاد العراقي وحجم نصيب في تمبية متطمباتو المختمفة ، وىي معبرة بص
 الفرد من الناتج المحمي االجمالي في البالد .

 

 
                                                           

1
االنكشاف الطبيعي : ويعني حالة االنكشاف االقتصادي التي تتعرض ليا الدول الريعية التي تعتمد عمى سمعة واحدة في تمويل  

 حجم نفقاتيا .
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 المطمب الرابع 5 االنعكاسات المترتبة النضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية

ادت الى ضرورة تغيير  2003ان سياسة االنفتاح التجاري التي لحقت بالعراق بعد عام     
النيج االقتصادي والعمل عمى مسايرة التطورات الحاصمة في التجارة الخارجية ، لذا فقد انضم 

( التي تعبر عن ACC/1العراق كعضو مراقب الى منظمة التجارة العالمية من خالل وثيقة )
وعمى اثر ذلك تم تشكيل لجنة وطنية تعنى  2004تجاري لمعراق ، الذي تقدم بو عام النظام ال

بميمة تييئة كافة المستمزمات الضرورية لعممية االنضمام الى المنظمة برئاسة وزير التجارة 
اكمل العراق من اعداد اثنين  2007وعضوية ممثمي الوزارات ذات الصمة آنذاك ، وفي عام 

(  وقدم االجابات حول اسئمة اعضاء المنظمة Procedures Codeدونة )من االجراءات الم
قدم العراق بشكل رسمي خطة العمل التشريعية  2008( ، وفي عام WTOاالساسيين في )

التي من شانيا جعل نظامو التجاري متوافقا مع القرارات والقواعد المتبعة في منظمة التجارة 
 . العالمية 

كمراقب دولي الى االن_  الى المنظمة يحمل الكثير من التداعيات ان انضمام العراق _   
والترتيبات واالثار االقتصادية سواء عمى المدى القريب او البعيد وىذه االثار تتراوح ما بين 

  -)السمبية وااليجابية( عمى القطاعات االنتاجية ، ندرجيا كما يمي:

 عمى القطاع الزراعي  اواًل 5 االثار المترتبة )االيجابية والسمبية(

يواجو القطاع الزراعي في العراق مشاكل كثيرة ، فعمى الرغم من وجود مشاكل التصحر     
والمموحة التي اصابت اغمب االراضي الزراعية اال ان الغاء الحكومة الدعم عن الصادرات 

في عام  %( من اجمالي الصادرات الكمية001الزراعية _في حال وجدت_ ونسبتيا ال تتجاوز )
سوف يؤدي الى اثار سمبية مزدوجة متمثمة بارتفاع اسعار المنتوجات الزراعية ،  2017

فضال عن ان الدول النامية ومنيا العراق مطالبة من قبل منظمة   ،وارتفاع نسبة البطالة فيو 
ر عمى التجارة العالمية بتخفيض الرسوم الكمركية وفتح االسواق امام االستيراد ، وال يقتصر االم

ىذا فقط بل يشمل ايضا ازالة القيود الكمية واالدارية ، اي ان تفتح االسواق امام كميات تصل 
%( من االستيالك المحمي ، وان ازالة القيود الكمية تعني ان تحول الى تعريفات 5الى )

ة، متساوية من حيث القيمة  توفر نفس القدر من الحماية لممنتجات الزراعية في الدول الصناعي
يتطمب من الحكومة ان تعمل عمى تطوير ىذا القطاع الحيوي من  ويمكننا القول ان االمر
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خالل اعطاء الحوافز المادية والمعنوية لممزارعين فضال عن تقديم القروض الفعالة والواقعية 
)مكممة بمجنة مراقبة حكومية عمى عممية الصرف( لتحقيق تنمية في القطاع الزراعي وتحقيق 

( ، باإلضافة الى توجو الحكومة العراقية نحو االطار العربي WTOبية لالنضمام الى )االيجا
لمتكامل الزراعي مع الدول العربية الذي يضمن قدرة ىذا القطاع من تمبية االحتياجات المحمية 
من المحاصيل الزراعية بالتالي يقمل حجم االستيرادات ومن ثم تقميل )تخفيف( االثار السمبية 

 لالنضمام عمى القطاع الزراعي .

 ثانيًا 5 االثار المترتبة )االيجابية والسمبية( عمى القطاع الصناعي 

بانيا ذات سمعة جيدة في االسواق الخارجية  2003اتسمت الصناعة العراقية قبل عام    
ن بعد والسيما االقميمية ، مثل صناعة الجمود والغزل والنسيج والبتروكيماويات واالسمنت ، لك

، وان  2017( في عام 002تدىورت الصناعة العراقية واصبحت ال تشكل سوى ) 2003عام 
( سوف يؤدي الى اتخاذ كل االجراءات الضرورية لعممية تطوير القطاع WTOاالنضمام الى )

الصناعي واخراجو من مازق التنافسية في االسواق )المحمية والخارجية( ، لذا فان رفع الدعم 
مكافحة االغراق عمى وفق مبادى منظمة التجارة العالمية سوف يؤدي الى اعطاء الحكومي و 

الصناعات الوطنية النيوض والمنافسة محميا ودوليا ، بالتالي سوف يؤدي الى تخفيف نسبة 
البطالة في المجتمع من خالل جذب االستثمارات االجنبية التي ستخفض تكاليف االنتاج والنقل 

 0ورة لمنيوض بواقع القطاع الصناعيوجيا المتطوالحصول عمى التكنول

سمعة النفط  نخمص الى ان،  1( لم تتضمن تجارة سمعة النفطWTOكما ان اتفاقيات )    
%( من 98اساسية واستراتيجية تدخل في العديد من الصناعات االخرى ، السيما وان نحو )

%( فقط من 2مما يعني ان ) اجمالي الصادرات العراقية ىي تعتمد عمى الصادرات النفطية ،
اجمالي الصادرات الكمية سوف تدخل ضمن شروط منظمة التجارة العالمية ، بالتالي سوف تحد 
من االثار االيجابية المباشرة النضمام العراق الى المنظمة ، اال اذا عممت الحكومة العراقية 

                                                           
1

ال يوجد نص خاص بسمعة النفط ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية يحقق استثناء ليذه السمعة االستراتيجية ، اال انو لم يتم  
التعرض الييا اثناء المفاوضات لمرسوم الكمركية التي تفرضيا الدول الصناعية المستيمكة لمنفط ومنتجاتو المختمفة ، لذلك بقي النفط 

 اوضات .خارج قائمة المف
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لمان( الخاص بقطاع عمى تفعيل خطة التنمية الوطنية )من خالل قانون مشرع من قبل البر 
 .1الصناعة 

 ثالثا 5 االثار المترتبة)االيجابية والسمبية( عمى قطاع الخدمات 

،  2003شيد قطاع الخدمات تطورا نسبيا نتيجة لالنفتاح االقتصادي الذي حصل بعد عام    
اال ان العراق لن يستفيد من تحرير قطاع الخدمات لعدة اسباب منيا ، التطور التقني 

انيات التكنولوجيا العالية لدى الدول الصناعية مقارنة بإمكانات الدول النامية ومنيا واالمك
العراق ، فضال عن ضخامة حجم وحداتيا المالية ، باإلضافة الى ضعف البنية االنتاجية 

، (WTOلمقطاع الخدمي وغيرىا من االسباب التي سوف تحد من ايجابية انضمام العراق الى )
نتفاع من الخدمات المالية عمى المستوى العالمي من حيث زيادة الكفاءة اال انو يمكن اال

وفاعمية االسواق المالية المحمية وامكانية تطورىا مما يؤدي الى جذب االستثمارات االجنبية 
نتيجة النفتاح االسواق المالية عمى بعضيا البعض ، فضال عن القيام بأعمال مالية شاممة 

مالية لممصارف العراقية مع مختمف المصارف العالمية وبالتالي تتحقق وتعزيز دور الوساطة ال
 االيجابية من االنضمام الى منظمة التجارة العالمية .

من ان تطوير قطاع السياحة سوف يؤدي الى تحقيق مكاسب اضافة لذلك يمكننا القول     
مادية كبيرة تسيم ولو بشكل يسير في تكوين االيرادات لتمويل الموازنة العامة  السيما وان 

وغيرىما من  والفرات دجمة أراضي خصبة ومصادر لممياه العذبة ويشقو نيريالعراق يمتمك 
، كذلك يحوي العراق عددا  نابيع والشالالتالمصادر خاصة في مناطق الشمال حيث تكثر الي

في مختمف محافظاتو ، عميو فان انضمام  من المساجد األثرية واألضرحة والمراقد الدينية
العراق االن الى منظمة التجارة العالمية وىو يعتمد عمى سمعة واحدة )النفط الخام( في حجم 

ة النفط ، بالتالي سوف يعمق من صادراتو ، فضال عن ان اتفاقية المنظمة لم تتضمن تجار 
حجم االختالل االقتصادي ويقضي عمى كل اآلمال التي تعقد عمى عممية تنشيط المنتجات 

 المختمفة تحت مسمى )صنع في العراق( .

                                                           
1

تضمنت خطة التنمية الوطنية رؤية خاصة لقطاع الصناعة : صناعة عراقية تسيم بفاعمية في تنويع االقتصاد الوطني في ظل  
بيئة اعمال تنافسية وشراكة عالمية باإلضافة الى مجموعة كبيرة من االىداف كان ابرزىا خمق بيئة جاذبة لالستثمار االجنبي في 

 ة مساىمتو في الناتج المحمي االجمالي وتعزيز دور القطاع الخاص فيو .القطاع الصناعي وزياد
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من قبل وزارة التخطيط المسار في  2016التي اطمقت في عام  2030تعد رؤية العراق     
اطار تنموي مستدام ، اذ تم تشخيص عناصر القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات 
الالزمة لبناء ىذه الخطة في البالد ، وتمثمت اىداف الرؤية جوانب عديدة منيا ، االرتقاء بجودة 

االنسان ، وتمبية احتياجات الجيل الحالي واالجيال القادمة ، وتوحيد مسار  ونوعية حياة
المجتمع والدولة اي بمعنى )التشاركية( في اتخاذ القرارات المناسبة ، فضال عن تقديم خيارات 
لحمول مستدامة ومبتكرة لمميزة التنافسية لالقتصاد الوطني بعيدا عن النفط ، اما التحديات فإنيا 

ى خارجية )اي انعكاسات االزمات االقتصادية وغير االقتصادية العالمية واالقميمية قسمت ال
عمى الواقع االقتصادي والسياسي واالجتماعي واالمني المحمي او الداخمي( ، وتحديات داخمية 
تمثمت ) االرىاب والعنف والتطرف ، وضعف كفاءة االداء المؤسساتي ، ونظام اقتصادي غير 

ذي اختالالت ىيكمية وبنيوية يييمن عميو القطاع النفطي  وتدىور بيئي واضح المعالم 
وعمراني( ، كما لخصت عناصر القوة من خالل ) رغبة مجتمعية لمتغيير ، وارادة وطنية 
لمنيوض بالواقع االقتصادي واالجتماعي ، و فرص استثمارية لتنمية القطاعات المختمفة( ، وقد 

) الحكم الرشيد ، والتنمية البشرية واالجتماعية ، والبيئة ، جسدت الرؤية اربع مسارات ىي 
وسوف نقدم رؤية مسار  ( ، 4،  0202،  0202)رؤية العراق باإلضافة الى االقتصاد( 

)محور( االقتصاد بشيء من التفصيل دون غيره من المسارات االخرى لتترك المسارات االخرى 
 -لذوي االختصاص ، كما يمي : 

 

 

 



 فً العراق 2222رؤٌة مستقبلٌة وتدابٌر اصالحٌة واقعٌة وفق برنامج : الثالثالفصل  222
 

 لو    متقبل  التقاد  العرات  )القد يدت لوالد ا  المقدببة(المطمب ال 

يحظى المحور االقتصادي بأبعاد استراتيجية ميمة ىي )التنمية االقتصادية و الطاقة    
والمعرفة واالبتكار باإلضافة الى كفاءة المؤسسات الحكومية( ، وان ىذه االبعاد تحتاج الى 

يما بعد اعطاء القطاع الخاص دوره االساسي لممشاركة مع ارادة وطنية وواقعية لتنفيذىا الس
الخاص بيذا االمر بشكل واقعي  2013( لسنة 492القطاع العام من خالل العمل بقانون رقم )

وفعال وتذييل الصعوبات التي تقف دون ذلك ، وىناك عدة تحديات تواجو مستقبل االقتصاد 
صة الطائفية وليس عمى اساس الكفاءة ، الوطني منيا )توزيع المناصب عمى اساس المحاص

وتأثر المجتمع بالوالءات واالنتماءات الحزبية دون المواطنة مما عمق انقسام المجتمع( ، وىذه 
العوامل ادت الى ضعف مناخ االستثمار في العراق الذي اسيم بشكل كبير في تعميق 

عمى بنية التجارة الخارجية ومن االختالل الييكمي في بنية الناتج المحمي االجمالي مما انعكس 
ثم بنية الموازنة العامة ىذا من جانب ، ومن جانب اخر ان ىذه العوامل ادت الى ضعف 
وانخفاض في انتاجية النفقة العامة وبالتالي ادت الى المزيد من االختالالت في االقتصاد 

 العراقي.

حقيقيا من خالل رؤية العراق وان اىم االىداف االقتصادية االستراتيجية التي ينبغي ت    
  -ىي : 2030

) رفع مساىمة القطاعات االنتاجية في اجمالي الناتج الوًل   اتقاد  مقنلوع متقبر من خال    
%( ، وتقميص نسبة العجز في الناتج المحمي االجمالي ، 57% الى 37المحمي من )

 وتخفيض الدين العام الى الناتج المحمي االجمالي( .

)تطوير قطاع يد ة القندفتية لوالقنلوع لوالعقمد  عمى اللقكدر لوالمعرفة من خال    ثدنيًد   ز 
رفع انتاجية الفرد  السياحة السيما بعد ان انضمت مناطق االىوار الى التراث العالمي ،

،  ورفع نسبة مساىمة قطاع الخدمات الى الناتج المحمي االجمالي ، و زيادة مساىمة العراقي
 لنفطية في معدل النمو( .الصادرات غير ا
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ان ىذه االىداف تحتاج الى سياسات وخطط لمتنفيذ تدمج ضمن الخطط الوطنية الخمسية    
اوال ، والجيات المركزية التي تتولى مسؤولية االشراف والتنفيذ والمتابعة ثانيا ، فضال عن 

االقتصادية المذكورة اعاله  التشريع القانوني من قبل البرلمان ثالثا . ولضمان تحقيق االىداف
  -ندرج ابرز الوسائل الكفيمة إلنجاحيا ، كما يمي :

 تطوير وانشاء البنى التحتية لتكون القاعدة االساسية في عممية بناء االقتصاد العراقي . -1
اعطاء القطاع الخاص دورًا فاعاًل واساسيًا في عممية التنمية االقتصادية من خالل تعزيز  -2

( في جدول حرية ممارسة 168، السيما وان العراق جاء في المرتبة ) بيئة االستثمار
  ( .Business doingاالعمال )

دعم القطاع الزراعي وتنميتو لتوفير االحتياجات المحمية ، من خالل فسح المجال امام  -3
 االستثمار )المحمي او االجنبي( لممساىمة في رفع قيمتيا من الناتج المحمي االجمالي .

الصناعة التحويمية من خالل تحديد الصعوبات والمشاكل التي تواجو ىذا القطاع تطوير  -4
–( البناء B.O.Tالحيوي وسبل النيوض بو بالشراكة مع القطاع الخاص وفقا لمبدا )

نقل الممكية ، او احدى تفرعاتيا ، فضال عن استثمار)التعاون( الغاز الطبيعي  -التشغيل
شركات االجنبية عمى اساس الخدمة الفنية في حقل الغاز، من قبل شركة النفط الوطنية وال

السيما التعاون بين شركة غاز البصرة مع شركة شل مسيبوشي اليابانية  في استثمار الغاز 
% ( ، والغرض الرئيسي ىو تطوير 49%( والشركة ) 51في مدينة البصرة لمحكومة )

بونية تضمن لمعراق عوائد مالية الغاز الطبيعي بتقنية تحويل الغاز الى سوائل ىيدروكر 
جديدة وايجاد بيئة نظيفة تعزز العالقات االقتصادية مع كثير من الدول السيما دول 
االتحاد االوربي الذين يبحثون عن بيئة نظيفة وصديقة لمبيئة ، اذ ان االحتياطي من الغاز 

 .  2017في عام  3( مميار م3694الطبيعي في العراق يقدر بحوالي )
ة المنتج المحمي والمستيمك في آن واحد ، من خالل اعادة النظر في السياسة حماي -5

التجارية وفقا لمبادئ منظمة التجارة العالمية والمصمحة الوطنية اوال مما يؤدي الى الحد من 
سياسة االغراق السمعي التي يتعرض ليا البمد خاصة السمع الرديئة المنشأ من قبل دول 

 الجوار والصين .
ر القطاع المصرفي )الحكومي واالىمي( واعطائيم الدور االكبر في عممية التنمية تطوي -6

 االقتصادية من خالل اعتماد التقنيات الحديثة واجيزة الصرف االلكتروني المتطورة .
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 المطمب الثدن    القدلو  الى اتقاد  التلوق الجقمدع  

غالب الذي تصطف حولو قوة الدولة ما زالت الثروة النفطية ىي المورد السيادي المالي ال   
االقتصادية والسياسية مركزيا سواء دور عوائد النفط في الناتج المحمي االجمالي او في موارد 

لسوق ( لكن دون ا–الموازنة العامة ، لذلك وصف النظام االقتصادي في العراق بنظام )الدولة 
داد العاممين والمشتغمين في القطاع ، وان دور الدولة ىو االكبر من خالل اعتالزم حقيقي يذكر
السوق( صمام امان في االمن -( مميون انسان، لذا يعتبر )نظام الدولة7.5العام الذي فاق )

االنساني وىو نظام حصانة مجتمعية ذاتي يحمل الكثير من العدالة ، لكن ال يمكن اعمامو 
مقتصرا عمى الوظائف الحكومية كنظام لبناء الحياة االقتصادية واستدامتيا طالما ظل التشغيل 

او االرتباط بيا )بغض النظر كونيا منتجة او غير منتجة( كسياسة لتوزيع الدخل الوطني 
)الريعي( عبر الموازنات العامة لمحكومة او توفير فرص العمل الحكومية دون تعظيم االنتاج 

رامج تنموية فاعمة الحقيقي وتنويع مصادر الدخل الوطني االخرى في النشاط الخاص وجمود ب
السوق / االجتماعي( -موجيو نحو استدامة اقتصاد السوق . وعميو ان التحول نحو )الدولة

   -يكمن في عدة شروط منيا :

 –السوق( الى )الدولة  -اجراء تحول ايديولوجي في بناء االقتصاد العراقي من )الدولة  -1
االمة نفسيا ، فالمواطنة –ة السوق /االجتماعي( ، وىو مفيوم يتفوق عمى مفيوم الدول

( ىي االساس في تكوين االنتماء السياسي لمستقبل التنمية Iraqi citizenshipالعراقية )
 االقتصادية المستدامة في العراق.

السوق /االجتماعي( يعكس تمثيال قويا  –عمى الرغم من ان النظام االقتصادي )الدولة  -2
قوية بين الدولة والسوق او يخمق الدولة التعاونية او  لرأسمالية الدولة ، اال انو يمتمك شراكة

( في بالدنا التي ما زالت تييمن الدولة عمى الموارد Participatory Stateالتشاركية )
 الطبيعية الرئيسية والعوائد االخرى المدرة لمدخل السريع .

( ىي ليست استيرادات New Mercantileفالتجارة وفقا لممذىب الماركنتالي الحديث )   
جاىزة تتدفق من اسواق العولمة ، بل انو انتاج شراكة ترفد اسواق العولمة بالمنتج الوطني 
العراقي بمعنى تنويع النشاط االنتاجي المشترك وىي الرأسمالية االعظم انتاجا واالوسع ازدىارا 

( 14في المادة ) 2017 كشريك لمقطاع الخاص ، وبيذا اشارت الموازنة العامة العراقية  لعام
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صراحة الى الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص . وىنا ان فمسفة الدولة الراىنة ىي الشراكة 
اوال ، ثم الخصخصة المضمونة بقطاع حماية االنسان ثانيا ، وىما المحور والمسار الراىن 

صاد غير الرسمي لمتحول نحو )اقتصاد السوق االجتماعي( ، والتخمص من اقتصاد الظل )االقت
%( 70وغير المعرف امام الييئات الضريبية و غيرىا ( الذي مازال يسيطر عمى ما  يقارب )

 من نشاط القطاع الخاص حاليا وىي ما يعرف بالسوق الرمادية  .

،  لوإلجراء الدملو  المندتلة لتقعد ة النشدط التقاد ي لوالرجلوع الى التلوق الليضدء     
 -كما يمي :  2030والمقترحات تكون مسايرة لرؤية العراق  يمكن وضع بعض الحمول

معالجة ظاىرة البطالة ال سيما وان العراق سوف يكون ضمن )النافذة او اليبة الديمغرافية(  -1
، وبالتالي يجب توفير فرص  2022بمعنى ان يكون العراق ضمن سن الشباب في عام 

ل الدولة ورعايتيا خاصة شركات عمل كبيرة واستثمارات من خالل تأسيس شركات من قب
الشباب وبإعفاءات ضريبية عمى االقل لثالث سنوات والتي تؤدي الى ما يسمى بالمشاريع 
الصغيرة والمتوسطة وىذه ىي التي تمتص زخم البطالة في العراق ، اذ يمكن من خالل 

وظيفتو  عوائد النفط ان تقوم الحكومة بأنشاء صندوق تنموي كبير او اقامة صندوق سيادي
تمويل القروض الميسرة وتكون االولوية )لشركات الشباب( ، وىذه االمور سوف تعطي 

 )خمق التلوق( .لمحكومة مساىمة فعمية في بناء السوق 
توفير الحماية من الحكومة الى االنسان الذي ىو اكبر اولوياتيا ، بمعنى ضمان حماية  -2

االقتصادية واالجتماعية من خالل وضع التنافسية ومنع االحتكار واشاعة دولة الرفاىية 
 جزء من اموال العوائد النفطية في خدمة النشاط االقتصادي بشكل عقالني وصحيح .

 

المطمب الثدلث   ااالح تطدع المدلية العدمة لوالقنتيق مع التيدتة النب ية لوالقجدرية 
 لقدبيق القنلوع التقاد ي 

ة العامة )الموازنة العامة( ، والتي تعتبر من اىم البد من التأكيد عمى اصالح قطاع المالي    
خطوات االصالح االقتصادي العراقي ، اذ تشكل النواة االولى إلحداث اصالحات شاممة عمى 
المستوى االقتصادي واالجتماعي ، وتتضمن ىذه العممية عدة خطوات اساسية وجوىرية تكون 

 -في اتجاىين :
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: ترشيد حجم االنفاق الحكومي والعمل عمى السيطرة عميو من خالل تحسين ادارة  اللو 
االنفاق العام )تقنية االنفاق العام( الذي يعني ادخال االساليب الحديثة والمتطورة وفق استخدام 
امثل التخصيصات لكل وزارة او وحدة ادارية حكومية ، مما يعني تتبع مسار النفقة منذ 

ادىا مرورا بمرحمة تنفيذىا خروجا الى مراقبة االثار الناجمة عنيا وصوال الى تخصيصيا واعتم
اليدف الذي خصصت لو ، اي يجب اعادة النظر في التوزيع النوعي لألنفاق العام لتحقيق 
اكبر وافضل منفعة ممكنة باقل كمفة ممكنة ، وىذا يحتاج الى تقنية وتكنيك من فريق 

كل ما يخص االنفاق العام واالثار االقتصادية واالجتماعية متخصص )بالكفاءة واالدارة( ل
المسببة ليا ، والبد من تقميص االنفاق العام يكون بصورة تدريجية لتوافق ونسبتو مع الناتج 
القومي ، باإلضافة الى ترك الحكومة لبعض المشروعات ايضا بشكل تدريجي لكي يتسنى 

 الة الفائضة فييا .لمقطاع الخاص ان يحل محميا واستقطاب العم

وعمى الحكومة تجنب المشاكل واالضرار من جراء خفض انفاقيا العام السيما االضرار     
التي تصيب الطبقات الفقيرة وحتى جزء من الطبقات المتوسطة ، من خالل وضع سياسات 
متناسبة وحجم االنخفاض لألنفاق ، اذ تضع سياسة لمتامين الصحي واجتماعي وتامين ضد 

 طالة وما شابو ذلك .الب

العمل عمى اصالح النظام الضريبي بشكل عام وابتكار وسائل جديدة لإليرادات الثدن     
بشكل خاص ، وتقميل االعتماد عمى االيرادات النفطية ، فالنظام الضريبي ضعيف ولو سمبيات 

ازدياد  كثيرة ، فالمعمومات الخاصة باألنشطة االقتصادية اصبحت صعبة المنال وذلك بسبب
عدد االنشطة االقتصادية نتيجة لضعف مراقبة االقتصاد غير الرسمي الذي يعمل في ظل 
االقتصاد الخفي لمجيات المسؤولة ، اضافة الى زيادة عدد حاالت التيرب الضريبي وانخفاض 

 وضعف كفاءة االدارة الضريبية وانتشار الفساد المالي واالداري في ىذا القطاع  . 

ومة ان تقتصر واجباتيا في االمور االجتماعية وتنفق ايراداتيا بصورة اكثر وعمى الحك   
انتاجية من خالل عمى المشاريع االكثر انتاجية وذات العائد االقتصادي واالجتماعي في تحقيق 
النمو االقتصادي ، تمك التي تساىم في تخفيف حدة الفقر والعمل عمى تحقيق الرفاىية 

 لممواطنين كافة .



 222 تأثٌر اسعار النفط على الموازنة العامة والمٌزان التجاري فً العراق: الثالثالقسم 
 

التغيرات  )المالية والنقدية والتجارية( تتم من خاللالية القنتيق لين التيدتدت الثالث  لوان  
التي تحدث في اسعار النفط العالمية تؤدي الى تغيرات في الموازنة العامة والميزان التجاري 
 فضال عن تأثر البنك المركزي من خالل احتياطيات العممة االجنبية )نافذة العممة( ، ففي حالة
ارتفاع اسعار النفط ، فان الصادرات النفطية ترتفع )الميزان التجاري( وتؤدي الى زيادة العوائد 
المالية )ايرادات الموازنة العامة( مما يزداد حجم االحتياطي من العممة االجنبية لدى البنك 

عممية الصرف  المركزي نتيجة الستبدال الحكومة )وزارة المالية( الدوالر بالدينار العراقي ليتسنى
)االنفاق( المختمفة ، وفي ظل عدم وجود قاعدة انتاجية متنوعة تمبي حاجة الطمب المحمي ، 
سوف يزداد حجم االستيرادات السمعية )االستيالكية ونصف المصنعة( مما يؤدي الى حالة 
اختالل في االقتصاد الوطني متمثال )بعجز في الميزان التجاري غير النفطي( ، وان عدم 

الستفادة من بيع مورد ناضب مقابل الحصول عمى بديل مناسب يحقق و يحفظ حقوق االجيال ا
القادمة فضال عن عدم حصول تنوع في القطاعات االنتاجية االخرى او تطويرىا ، سوف تؤدي 
الى حدوث عدم تنسيق بين السياسات المذكورة مما يعمق حالة االختالل في االقتصاد الكمي 

 لمبمد .

ان تمجا الى _عن طريق البنك المركزي_ طرح  لمعدلجة دذا الخقال  عمى الدكلومة    
سندات طويمة االجل وبأسعار فائدة مرتفعة ، مما يؤدي الى تدفق امواال الى داخل البمد ، ىنا 
يأتي دور السياسة المالية معززة بتنسيق مع السياسة التجارية لتوظيف االموال في استثمارات 

وطويمة االمد( ، ويعد مبدا )احالل الواردات( التي تعني في مضمونيا اقامة انشطة  )قصيرة
اقتصادية تمبي حاجة السوق المحمية بدال من المجوء الى االستيرادات ، واذ ان ىذه االستراتيجية 
تتطمب سعر صرف مرتفع لمعممة المحمية )سياسة نقدية( لكي يشجع ذلك الحصول عمى 

الكمفة من مستمزمات االنتاج مما يجعل الصناعة )االنتاج( ذو كمفة  استيرادات منخفضة
منخفضة تنافس السمع المستوردة ، بالتالي يزداد االستخدام ومن ثم زيادة الطمب عمى عناصر 
االنتاج )تشغيل البطالة( وتزداد دخول عناصر االنتاج التي تؤدي في المستقبل القريب الى 

 تاج لمسمع السيما تمك السمع التي تستورد من الخارج .زيادة مضاعفة في عممية االن
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اثرت التغيرات الحاصمة في اسعار النفط في االسواق العالمية عمى واقع الموازنة 

مما يثبت تأثر اسعار النفط في االسواق  العامة والميزان التجاري لمعراق والدول الريعية االخرى
، النخفاض واالرتفاع( ألسعار النفطالعالمية بعوامل اقتصادية وغير اقتصادية التي تؤدي الى )ا

بالتالي تؤثر في الدول المنتجة بشكل عام وبنسب متفاوتة حسب نضوج وقادة مؤسسات 
ل الميزان التجاري عن طريق اقتصادات تمك الدول ،  واالقتصاد العراقي بشكل خاص من خال

)الصادرات النفطية( ، والموازنة العامة عن طريق )االيرادات النفطية( ، وان العوائد النفطية ىي 
المصدر الرئيس لإليرادات العامة ، وبما ان اسعار النفط الخام تتميز بالاليقين نتيجة لتقمبات 

مما يؤكد حالة عدم االستقرار  اسعار النفط العالمية فضال عن كون النفط موردا ناضبا
 والاليقين فيما يتعمق بالموازنة العامة والميزان التجاري لتمك الدول المنتجة لو . 

وف البمد )السياسية وتعتمد الموازنة العامة عمى اساليب مختمفة و حسب ظر 
دارة ، باإلضافة الى ضرورة توفر كوادر بشرية وتكنولوجيا متطورة قادرة عمى اواالقتصادية(

اسموب الموازنة المتبع ، وىذه االسباب ىي التي ادت الى بقاء العراق عمى موازنة البنود 
)التقميدية( ، عمى غير بقية الدول المنتجة لمنفط التي طورت موازنتيا الى انواع اكثر انسجاما 

ت بشكل مع واقع اقتصاداتيا كالموازنة المتوسطة المدى و موازنة البرامج وغيرىا ، التي ساعد
كبير الى حصول تنويع اقتصادي في اجمالي الناتج المحمي ، وابراز مقدرة القطاعات غير 

 النفطية في تغطية حجم النفقات االجمالية بعيدا عن العائدات النفطية .

وال تستطيع دولة من دول العالم ميما كانت قوية اقتصاديا التعايش بعزلة عن بقية 
محتيا ان تجري مبادالت تجارية سواء داخل حدودىا االقميمية ام العالم الخارجي اذ ان من مص

مع بقية دول العالم لتمبية حاجاتيا االساسية وتصدير الفائض من السمع والخدمات ، مما يؤكد 
وجود حالة صحية في حجم تجارتيا الخارجية ، و ان االنكشاف االقتصادي يؤشر عمى وجود 

ريعية فان االنكشاف االقتصادي يكون بشكل سمبي وتكون  ، اذا كانت الدولة االولىحالتين، 
اذا كانت دولة ذات اقتصاد متنوع فأنيا تؤشر  والثانيةتابعة الى العالم الخارجي بصورة كبيرة ، 
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حالة ايجابية ، اذ تعتمد عمى االستراتيجيات واالىداف والخطط الموضوعة في عممية استقرار 
الدول الريعية التي تعتمد عمى سمعة وحيدة في حجم التجارة  اقتصاداتيا دوليا، وان العراق من

الخارجية )النفط الخام( مما يؤكد سمبية االنكشاف االقتصادي الحاصل في حجم التجارة 
الخارجية مقارنة بالدول المنتجة لمنفط ضمن منظمة اوبك ، التي لدييا تنويع اقتصادي بنسب 

 ت التي تستخدميا في تنشيط اقتصاداتيا الوطنية .متفاوتة ، فضال عن الخطط واالستراتيجيا

ويعاني االقتصاد العراقي من اختالالت ىيكمية ناجمة من عدم كفاءة النظام السياسي 
واالقتصادي في توجيو الموارد الطبيعية والبشرية نحو االىداف التي من شانيا تعظيم المنافع 

معنى افتقار البالد الى االدارة الحكيمة االجتماعية واالقتصادية بشكل ديناميكي مستدام ، ب
والرشيدة في بمورة العوائدات النفطية وترجمتيا الى خطط وبرامج استثمارية لمنيوض بالواقع 
االقتصادي ، فضال عن اعتماد العراق عمى موازنة البنود )التقميدية( في اعداد وتنفيذ موازنتو 

لي( في البالد وبقي يعتمد عمى مورد وحيد الذي ادى الى زيادة حجم الفساد )االداري والما
و ان وزارة المالية تحدد )النفط الخام( لتمويل حجم االنفاق العام مما عزز تبعيتو الى الخارج ، 

من )رواتب واجور وما شابو ذلك( وفقا لمتصنيف االداري ، اذ يتم اظيار حجم النفقات الجارية 
رة )الوزارة( التي ستقوم باإلنفاق والجباية ، التخصيصات المعتمدة في الموازنة حسب االدا

وبالتالي تعطى االعتمادات الخاصة الى كل ىيئة او مديرية عامة او وزارة معنية لتباشر بعممية 
اما النفقات الصرف الخاصة بيا وعمى ضوء التقديرات التي قدمتيا انفا الى وزارة المالية ، 

قوم بأعدادىا من خالل التعاون مع بقية الوزارات ىي التي تاالستثمارية فان وزارة التخطيط 
المعنية التي لدييا برامج ومشاريع استثمارية لمسنة القادمة وفقا لنفقات تقديرية تتوافق مع حجم 
المشاريع االستثمارية ، واخيرا ان الخطط الخمسية التي تصدرىا وزارة التخطيط  تكون غير 

نية ، بالتالي فيي ال جدوى منيا اال في حال وجيت ممزمة العمل بيا من قبل الوزارات المع
الحكومة بان تكون واجبة التنفيذ بعد اقرارىا من قبل البرلمان العراقي ، وان نعمة الثروة النفطية 
ال تتمثل في مجرد امتالكيا او التبذير في االنفاق لكن في استخداميا بطريقة حكيمة من قبل 

 المؤسسات والرفاىية  .رجال دولة قادرون عمى بناء دولة 
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منن االفضنل عمننى السنمطة السياسنية االلتننزام بمبندل تخصنيص العوائنند النفطينة لتحقينق القيمننة  -1
المضافة في بقية القطاعات واالنشطة االخرى ، وعدم االنجرار وراء التخصيصات الجانبية 

 .اطقية خاصة ال تحقق مصمحة البمد لخدمة اىداف سياسية ومن
ضرورة االنتقال من موازنة البنود )التقميدية( الى الموازنات االكثر حداثة ، وعميو فان الدمج  -2

بننين الموازنننة الصننفرية والتعاقديننة تحننت مسننمى )موازنننة االسنناس الصننفري التعاقنندي( اذ انيننا 
سننوف تحقننق افضننل النتننائج عمننى ضننوء االىننداف والخطننط الموضننوعة ، فالموازنننة الصننفرية 

والبرلمان كيفية صرف االموال واستخداميا )لمسنة المالينة الحالينة والسنابقة( ،  تتيح لمحكومة
امننا الموازنننة التعاقديننة فأنيننا سننوف تحقننق سننرعة وكفنناءة عاليننة فنني االنجنناز لكافننة المشنناريع 

 واالىداف التي تروم تحقيقيا ، وىذا ما تم االخذ بو من قبل الدول المختارة  .
روط الالزمة لمقطاع الخاص من خالل تقديم التسييالت ضرورة العمل عمى توفير الش -3

االئتمانية وتبسيط االجراءات القانونية و توفير البيئة والبنى التحتية الضرورية مثل)الطرق 
والموانئ والخدمات االخرى( ، وتفعيل قانون االستثمار في الواقع العممي واعطاء االولوية 

المشاريع المتطورة السيما الشركات االجنبية  لممستثمرين الذين لدييم خبرات في ادرة
 الرصينة ، والعمل عمى االنسحاب التدريجي من االدارة المباشرة لممؤسسات االقتصادية .

من خالل تفعيل اىدافو المتعددة _التي تصب في  2232العمل عمى تحقيق رؤية العراق  -4
ترشيد سياسة الدعم  مصمحة الفرد والمجتمع_ من قبل البرلمان العراقي ، فضال عن 

الحكومي وتحويل الدعم الشمولي الى دعم موجو وفق خطط موضوعة مسبقا من الجيات 
 المعنية .

 -االستفادة من تجارب الدول المختارة من خالل االتي : -5
ضرورة استغالل الفوائض المالية النفطية في صندوق سيادي او )صندوق االجيال  -ل 

الداخل والخارج باالعتماد عمى الكفاءة واالخالص  القادمة( واستثمار تمك االموال في
والتفاني في العمل بحيث يمكن االستفادة منيا في اوقات صدمات اسعار النفط ) عمى 

 % من اموالو ( .   5 – 3ان ال تسحب من ذلك الصندوق اال بحدود 
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 تشجيع القطاع الخاص لممشاركة في تنشيط االقتصاد الوطني . -ب 
الصادرات والسيما سمع اعادة التصدير لما ليا من مورد مالي في العمل عمى تنويع  -ج 

 تمويل االنفاق الحكومي .
العمل بسياسات تجارية واتفاقيات )اقميمية ودولية(  معينة في سبيل تطوير وتنويع  -د 

 الصادرات من خالل وضع برنامج متكامل لتطوير الصادرات العراقية  .
ين( وغيرىم يكون ليم الدور الريادي والفعال  انشاء خمية ازمات من )خبراء اكاديمي -ه 

ولكل االختصاصات والمجاالت وتشرع من قبل البرلمان، اذ تصبح القاعدة والمنطمق 
 لتزويد الحكومة بالتوجيات عمى الصعيد السياسي واالقتصادي واالجتماعي والبيئي .

 مارات المختمفة .تييئة الظروف المناسبة )القانونية والبيئية والخدمية( لجذب االستث -و 
ضرورة العمل عمى التحول الى اقتصاد السوق االجتماعي ، لما لو من مزايا واىداف منيا  -6

توفير فرص عمل حقيقية لمشباب العاطمين عن العمل ، والعمل عمى تنويع االقتصاد 
العراقي ورفع مساىمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحمي االجمالي وذلك بالتعاون 

 لقطاع الخاص الشريك االساسي في اعادة بناء االقتصاد العراقي .مع ا
ضرورة التنسيق بين السياسات الثالث )المالية والنقدية والتجارية( وفقا لأللية التي اعتمدت  -7

 في متن البحث لتحقيق افضل النتائج المتحققة في تنويع االقتصاد العراقي .
ي الحيوي من خالل اعطاء الحوافز المادية ان تعمل الحكومة عمى تطوير القطاع الزراع -8

والمعنوية لممزارعين فضال عن تقديم القروض الفعالة والواقعية )مكممة بمجنة مراقبة حكومية 
عمى عممية الصرف( لتحقيق تنمية في القطاع الزراعي وتحقيق االيجابية لالنضمام الى 

(WTOباإلضافة الى توجو الحكومة العراقية نحو االطار ، )  العربي لمتكامل الزراعي مع
الدول العربية الذي يضمن قدرة ىذا القطاع من تمبية االحتياجات المحمية من المحاصيل 
الزراعية بالتالي يقمل حجم االستيرادات ومن ثم تقميل )تخفيف( االثار السمبية لالنضمام 

 عمى القطاع الزراعي .
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 .بغداد ،لمطباعة

المشيد االقتصادي العربي الراىن واستشراف خيارات السيطرة عمى  ،حميد ،الجميمي .7
 .2007 ،دار اوراق لمنشر والتوزيع ،المستقبل

دار  ،قاتاقتصاد النفط والسياسة النفطية اسس وتطبي ،(1987محمد ازىر سعيد ) ،السماك .8
 .الموصل ،الكتب لمطباعة

 ،عالم الكتب الحديث ،التجارة الدولية )النظرية وتطبيقاتيا( ،(2013خالد محمد ) ،السواعي .9
 االردن 

دار السيسبان  ،( االقتصاد الكمي نظريات وسياسات2018محمود محمد ) ،الداغر .11
 .بغداد ،الطبعة االولى ،لمطباعة

مكتبة العراق  ،السياسات المالية والتدخل الحكومي ،(2018عماد محمد عمي ) ،العاني .11
 .بغداد ،لمطباعة والنشر



 المصادر 942

 

الطبعة  ،دار اثراء لمنشر ،( المالية العامة والقانون الضريبي2011عادل فميح ) ،العمي .12
 .عمان ،الثانية

مركز  ،الخميج واالصالح االقتصادي في زمن االزمة النفطية ،(2017العمي واخرون ) .13
 .بيروت ،الطبعة االولى ،العربيةدراسات الوحدة 

الجزء  ،اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية ،(1986ىشام محمد صفوت ) ،العمري .14
 .بغداد ،االول )النفقات وااليرادات والقروض العامة(

خيارات -اقتصاد العراقي النفطي فوضى تنموية ،(2013عبد الحسين ) ،العنبكي .15
 .، مطبعة الساقي، الطبعة االولى(57سمسمة اصدارات مركز العراق لمدراسات ) ،لالنطالق

 .دار الكتب لمطباعة والنشر ،اقتصاديات النفط ،(2000احمد حسين ) ،الييتي .16
مطبعة  ،اقتصاديات الطاقة المختمفة الناضبة والمتجددة ،(2010عمي شنشول ) ،جمالي .17

 .بغداد ،الكاتب
في  2030حو رؤية استراتيجية لمتنمية المستدامة لعام ن ،(2018كريم سالم ) ،حسين .18

 .الطبعة االولى ،مركز البيان لمدراسات والتخطيط ،العراق
 ،دار الجامعية الجديدة لمنشر ،اساسيات المالية العامة ،(2006عادل احمد ) ،حشيش .19

  .مصر ،االسكندرية
ق من عقود االمتيازات ( نفط العرا2013نبيل جعفر ) ،عبد الجبار و عبد الرضا ،الحمفي .21

 .بغداد ،الطبعة االولى ،المركز العممي العراقي ،الى جوالت التراخيص
دار  ،اصول المحاسبة الحكومية ،(1990حصة محمد ) ،احمد ىاني و البحر ،حمادة .21

 .الكويت ،السالسل لمنشر والطباعة
 ،دار النيضة العربية لمنشر ،االقتصاد الدولي )الكتاب االول( ،(2005سامي ) ،خميل .22

 .القاىرة
 ،دار النيضة العربية لمنشر ،االقتصاد الدولي )الكتاب الثاني( ،(2005سامي ) ،خميل .23

 القاىرة 
الطبعة الثانية عام  ،نصف عام من الحمم النيابي في الكويت ،خالد سممان العدساني .24

1978، 
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دار الميسرة لمنشر  ،خارجيةاقتصاديات التجارة ال ،(2002حسام عمي و اخرون ) ،داود .25
 .االردن ،عمان ،الطبعة االولى ،والتوزيع

عالج عجز الموازنة لمدولة في ضوء المنيج )انفجار العجز  ،(2000رمزي ) ،زكي .26
 .سوريا ،دار اليدى لمثقافة والنشر (،االنكماشي والمنيج التنموي

ية الى ديمقراطية الدولة الريعية من المركزية االقتصاد ،(2010مظير محمد ) ،صالح .27
  .بغداد ،بيت الحكمة ،السوق

االقتصاد الريعي ومشيد انفالت السوق  )رؤية المشيد  ،(2013مظير محمد ) ،صالح .28
 .بغداد ،بيت الحكمة (االقتصادي العراقي الراىن

 ،المالية العامة والسياسة المالية وتطوراتيا الحديثة ،(2019عمرو ىشام محمد ) ،صفوت .29
 .بغداد ،الطبعة االولى ،مكتبة العراق لمطباعة والنشر

 ،الناشر ابو ظبي ،الموازنات العامة في الدول الريعية ،(2008عدنان محسن ) ،ضاىر .31
  .برنامج االمم المتحدة االنمائي

دار المسيرة لمنشر  ،اقتصاديات المالية العامة ،(2010ىدى ) ،محمد و العزاوي ،طاقة .31
 .ردناال ،عمان ،والتوزيع

دار المسيرة لمنشر والتوزيع  ،المدخل العام ،ادارة االعمال الدولية ،(2013عمي ) ،عباس .32
  .االردن ،الطبعة الثالثة ،والطباعة

 .الطبعة االولى بيروت ،اقتصاد النفط ،(2011نبيل جعفر ) ،عبد الرضا .33
تقمبات سعر صرف الدوالر عمى اقتصاديات  ،(2017احمد عبد الموجود ) ،عبد المطيف .34

 ،دار التعميم الجامعي لمطباعة والنشر والتوزيع ،الدول العربية المصدرة لمبترول )اوابك(
 .االسكندرية

الطبعة  ،مركز دراسات الوحدة العربية ،( مستقبل النفط العربي2006حسين ) ،عبد اهلل .35
 بيروت. ،الثانية

دار النيضة  ،الطبعة االولى ،الموازنة العامة لمدولة ،(1996السيد عطية ) ،عبد الواحد .36
  .بيروت ،العربية

 ،مطبعة السيسبان ،الطبعة االولى ،مبادئ عمم االقتصاد ،(2018باسم خميس ) ،عبيد .37
 .بغداد
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النظام القانوني الستغالل النفط في االقطار العربية دراسة  ،(1982محمد يوسف ) ،عموان .38
 .الكويت ،الطبعة االولى ،كمية الحقوق الناشرون ،في العقود االقتصادية الدولية

االستثمار االجنبي في عالم االقتصاد الحر واالنفتاح  ،(2011احمد ابرييي ) ،عمي .39
 .بغداد ،الطبعة االولى ،بيت الحكمة ،المالي

دار  ،التمويل وسوق الصرف والتنمية في اقتصاد نفطي ،(2015مد ابرييي )اح ،عمي .41
 .عمان ،الطبعة االولى ،االيام لمنشر والتوزيع

دار االيام  ،( التمويل وسوق الصرف والتنمية في اقتصاد نفطي2018احمد ابرييي ) ،عمي .41
 .عمان ،الطبعة الثانية ،لمطباعة والنشر

 ،الطبعة االولى ،اقتصاد النفط واالستثمار النفطي في العراق ،(2011احمد برييي ) ،عمي .42
 .بغداد ،الناشر بيت الحكمة

المالية العامة والموازنة العامة نفقاتيا  ،(2013عبد الرؤوف ) ،حسين و قطيش ،عواضة .43
 .لبنان ،بيروت ،الطبعة االولى ،منشورات الحمبي الحقوقية ،وايراداتيا

 .القاىرة ،مطبعة االىرام ،د الدولي المعاصرنظام النق ،(1984سيد ) ،عيسى .44
مطبعة  ،دراسات في االقتصاديات والسياسات النفطية ،(1982صالح نعمان ) ،عيسى .45

 .بغداد ،االرشاد
مركز دراسات الوحدة  ،الحكومة والفقراء واالنفاق العام ،(1997عبد الرزاق ) ،الفارس .46

 .بيروت ،الطبعة االولى ،العربية
سمسمة عالم  ،( النموذج النرويجي )ادارة المصادر البترولية(2010فاروق ) ،القاسم .47

 .الكويت ،المعرفة
 ،دار الكتب لمطباعة والنشر ،( الموازنة العامة لمدولة1999مجيد عبد جعفر ) ،الكرخي .48

 العراق
فنك وقائع واحداث عن الشرق االوسط  ،من الماضي الى الحاضر ،االقتصاد في الجزائر .49

 .2020 ،ريقياوشمال اف
 .القاىرة ،مكتبة عين الشمس ،اصول المالية العامة ،(1997عمي ) ،لطفي .51
شركات النفط الوطنية في الشرق )عمالقة النفط  ،(2007فاليري و ميتشل جون ) ،مارسيل .51

 .بيروت ،الطبعة االولى ،ناشرون–الدار العربية لمعموم  ،ترجمة حسان البستاني ،االوسط(
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 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،اقتصاديات المالية العامة ،(2005محمد عباس ) ،محرزي .52
 .الجزائر

التجارة الدولية واثرىا عمى التجارة الخارجية لمدول  ،(2018محمد عبد اهلل شاىين ) ،محمد .53
 .دار حميثرا لمنشر والترجمة ،العربية

مركز  ،ربية السعوديةالتطور االقتصادي واالجتماعي لممممكة الع ،ممكة بكر الطيار .54
 .1997 ،الطبعة االولى ،االوربي –الدراسات العربي 

مركز الدراسات  ،الواقع االقتصادي في المممكة العربية السعودية ،ميثاق خير اهلل جمود .55
 2013 ،االقميمية/ جامعة الموصل

قضايا اعادة االعمار  ،العراق والمنطقة بعد الحرب ،(2004مركز دراسات الوحدة العربية ) .56
 .لبنان ،بيروت ،االقتصادي واالجتماعي

 ،االقتصاد الجزائري بين واقع االقتصاد الريعي ورىانات التنويع االقتصادي ،نجاة كورتل .57
 .2019ديسمبر 

 .1993الطبعة االولى عام  ،السياسة المالية والموازنة العامة ،يوسف حمد االبراىيم .58
 

(، قياس تأثير عجز الموازنة العامة في بعض المتغيرات 2012حمادي، مصطفى فاضل ) .1
اطروحة  ،(2009-1980االقتصادية الكمية لعينة من البمدان المتقدمة والنامية لممدة )

 .جامعة الموصل ،كمية االدارة واالقتصاد ،دكتوراه
اثر تقمبات اسعار النفط عمى السياسة  ،تقوى حسناوي وعبد العزيز شاوش وعثمان عثمانية .2

 .2016 ،جامعة العربي التبسي ،مذكرة ماجستير ،المالية في الجزائر
اثر التغيرات في اسعار النفط الخام عمى الموازنة  ،(2018الدليمي، طاىر كاظم جواد ) .3

رة كمية االدا ،رسالة ماجستير ،(2015-1990العامة في المممكة العربية السعودية لممدة )
  .جامعة االنبار ،واالقتصاد

 ،صندوق االوبيك ودوره في تنمية العالم الثالث ،(1990رحيم حسوني زيارة ) ،سمطان .4
 .جامعة بغداد ،كمية االدارة واالقتصاد ،رسالة ماجستير
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التجارة الخارجية لمعراق بين ضرورات التنويع االقتصادي  ،(2015مروة خضير ) ،سممان .5
  .جامعة بغداد ،كمية االدارة واالقتصاد ،رسالة ماجستير ، WTO وتحديات االنضمام الى

 ،رسالة ماجستير ،( اثر تحرير التجارة الخارجية عمى الميزان التجاري2013زبير ) ،طيوح .6
 .الجزائر ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر

( اليات تسعير نوعيات النفط العراقي وانعكاساتيا عمى 2016محمد حازم ) ،عباس .7
 .جامعة بغداد ،كمية االدارة واالقتصاد ،رسالة ماجستير ،(2013-2003التصدير لمفترة )

رسالة  ،(1985-1968الصناعة النفطية في ايران لممدة ) ،(1988سيام محمد ) ،عبد .8
 .الجامعة المستنصرية)سابقا( فريقية معيد الدراسات االسيوية واال ،ماجستير

( تأثير اختالل الميزان التجاري في النمو االقتصادي في العراق 2016رافد قيس ) ،فرحان .9
  .جامعة بغداد ،كمية االدارة واالقتصاد ،رسالة ماجستير ،(2013-2003لممدة )

السياسة المالية ودورىا في تحقيق التوازن االقتصادي حالة  ،(2005دراوسي ) ،مسعود .11
جامعة  ،كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير ،اطروحة دكتوراه ،(2004-1990الجزائر )
 .الجزائر

اثر تذبذب اسعار النفط عالميا عمى الموازنة العامة  ،(2016مامون ادم ) ،معروف .11
جامعة قناة  ،كمية التجارة ،رسالة ماجستير  ،(2013-2004دراسة تحميمية ) ،لمعراق
  .السويس

اشكالية ادارة الموازنة العامة في الدول الريعية  ،(2015واثق عمي محي ) ،الموسوي .12
 .جامعة كربالء ،كمية االدارة واالقتصاد ،اطروحة دكتوراه ،)االمارات والعراق انموذجا(

 

اثر الصدمات في الجباية البترولية عمى عجز الموازنة العامة  ،(2015ي )بمجيالل ،احمد .1
  .(14العدد ) ،المجمد السابع ،مجمة العموم االقتصادية واالدارية ،في الجزائر

بحث منشور عمى شبكة  ،ىل باتت اوبك عمى حافة االنييار ؟ ،(2018عمي ) ،احمد .2
 .بيروت ،االنترنت

: الميزانية العامة لمدولة في ظل تقمبات اسعار البترول حالة الجزائر  شميحي ،الطاىر .3
    .2016 ،31ص ،مجمة ادارة االعمال والدراسات االقتصادية ،(200-2016)
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  .2018 ،الحوار المتمدن ،تدويل العراق تحت الفصل السابع لمميثاق ،احمد ابرييي عمي .4
بحث منشور عمى موقع ،(2018منرويج )االقتصاد ترصد تقريرا حول السياسة التجارية ل .5

 .وزارة االقتصاد االماراتية
تطور اسعار النفط وانعكاساتيا عمى الموازنة العامة لمدول العربية  ،(2013ابراىيم ) ،بمقمة .6

 .12العدد  ،مجمة الباحث ،(2009-2000خالل الفترة )
 .بحث منشور عمى موقع وزارة المالية االماراتية ،(2018تطور الميزانية ) .7
مجمة الدراسات  ،النظرية الحديثة في التجارة الخارجية ،(2013رائد فاضل ) ،جويد .8

 .17العدد  ،المجمد الخامس ،التاريخية والحضارية )مجمة عممية محكمة(
 ،النفط والغاز الصخريين واثرىما عمى اسواق النفط العالمية ،(2015جمال قاسم ) ،حسن .9

 .االمارات ،ابوظبي ،صندوق النقد العربي
 ،تقمبات اسعار النفط عمى المؤشرات الكمية لالقتصاد الجزائري ،(2016حمزة ضويفي ) .11

 .20العدد  ،السنة العاشرة ،معارف مجمة عممية محكمة
وزارة االقتصاد  ،ازنة البنود واالداء في امارة دبيالتحول الى مو  ،(2008دائرة المالية ) .11

 .االماراتية
تطوير الموازنة العامة والتحول الى موازنة البرامج واالداء في امارة  ،(2008دائرة المالية ) .12

 .االمارات ،سمسمة دراسات التطوير المالي في القطاع الحكومي ،دبي
اسة المالية في العراق في ظل اتجاىات السي ،(2017فرحان محمد حسن ) ،الذبحاوي .13

 .1العدد  ،المجمد الرابع عشر ،مجمة الغري ،الدولة الريعية
مجمة النفط والتعاون  ،تطور مراحل تسعير النفط الخام في السوق الدولية ،عمي ،رجب .14

 .2012 ،(141العدد ) ،(38المجمد ) ،اوابك ،العربي
المدادات العالم والدول االعضاء )الفرص االفاق المستقبمية  ،(2012الطاىر ) ،الزيتوني .15

 .الكويت ،142العدد  ،38المجمد  ،مجمة النفط والتعاون العربي ،والتحديات(
العوامل المحدد لسعر النفط  ،النفط سمعة اقتصادية ،(1999ىاشم عموان ) ،السامرائي .16

 .السنة االولى ،العدد الثاني ،مجمة دراسات اقتصادية ،الخام
كمية االدارة  ،بحث غير منشور ،اقتصاد النفط ،(2012وني زيارة )رحيم حس ،سمطان .17

 .جامعة بغداد ،واالقتصاد
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تنفيذ الموازنة العامة  ،( 2007محمد خالد ) ،حسن عبد الكريم و الميايني ،سموم .18
 ،الجامعة المستنصرية ،مجمة كمية االدارة واالقتصاد ،وعالقتيا بالنظام المحاسبي الحكومي

  .65العدد 
بحث غير  ،قراءة في مستقبل االقتصاد السياسي لمعراق ،(2018مظير محمد ) ،حصال .19

 منشور.
استراتيجية التنويع االقتصادي في دولة االمارات العربية  ،(2017امجد ) ،صباح .21

 .46العدد  ،12المجمد  ،جامعة البصرة ،مجمة العموم االقتصادية ،المتحدة
( منظمة التجارة العالمية وانعكاساتيا عمى واقع القطاع 2005ثائر محمود رشيد ) ،العاني .21

كمية االدارة  ،مجمة العموم االقتصادية واالدارية )عدد خاص( ،الصناعي في العراق
 .جامعة بغداد ،واالقتصاد

نفط العالقة بين االسعار الفورية واالسعار المستقبمية لم ،(2007عبد الستار ) ،عبد الجبار .22
مجمة االدارة  ،دراسة سوق التبادالت السمعية في نيويورك ،الخام في االسواق الدولية

 .64العدد  ،الجامعة المستنصرية ،واالقتصاد
 .السنة السابعة ،33العدد  ،مجمة الحوار ،( ضرائب النفط2012عدي ) ،عبد الحسين .23
تيا عمى االقتصادات ( جولة اورغواي وانعكاسا2010نياد عبد الكريم احمد ) ،العبيدي .24

 \.18العدد  ،المجمد السادس ،مجمة تكريت لمعموم االقتصادية واالدارية ،العربية
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